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Abstract 

The present Ph.D. dissertation proceeds from poetry on the theme of the Virgin Mary which 
blossomed for several decades during the Romantic era and is dedicated to the use of its virgin 
and maternal themes in the work of C.J.L. Almqvist and P.D.A. Atterbom. 

The first chapter discusses Almqvist's description of the perfect complementary unity of male 
and female - and divine and human - in his juvenile work Murnis (1819). In this sexually explicit 
work, theology and religious experience is eroticized while sexuality is sacralized. In Amorina 
(1822), a burgeoning transformation of Almqvist's "wholeness" vision can be observed. While 
wholeness can only be achieved through the perfect union of man and woman in Murnis, Amorina 
emerges as a perfect figure in and of herself. 

In the second chapter, the figure of Tintomara in Drottningens juvelsmycke (1835) is analyzed. 
In this novel, the dream of the merging of "twoness" into "oneness" seems to have been abandoned 
in favour of an experiment, wherein the unity of masculinity and femininity is realized in one 
single individual, the androgynous Tintomara. Despite the fact that the novel's androgynous 
idea is formulated with direct reference to Plato's Symposium, the significance of Jakob Böhme's 
speculations on androgyny are also emphasized here. 

The third chapter deals with the poetry about Mary written by Almqvist, especially Isidoros av 
Tadmor and Marjam (1839). Almqvist's image of Mary is characterized in terms of "perfection" 
and "complexity". In Marjam, this complexity is expressed both through the drama's upholding 
of the paradoxical content of the dogma of the Virgin Mary and the main theme of the double 
drama, the tension between the earthly and the eschatological family. 

The fourth and fifth chapters of this dissertation are dedicated to the maternal theme in the 
work of P.D.A. Atterbom. I proceed from the hypothesis that the transformations which the 
figure of Mary undergoes reflect a tension between Romantic syncretism and classic Christianity. 
I analyze four texts by Atterbom in which this conflict is particularly apparent. 

In Atterbom's prose draft for his fairy play Fågel blå (1818), as in his sonnets dedicated to Mary 
(1817-18), I discern a shift away from Romantic syncretism and toward more Biblical patterns. 
In the fairy play Lycksalighetens ö (1824-27), this tension emerges anew in the two Nyx epiphanies 
in the piece. The elegy "Ave Maria" (1831) comprises the clearest example of the shift in Atterbom's 
writing toward classical Mariology. 

In the conclusion, Almqvist's and Atterbom's respective thematic use of Mary - where she is 
portrayed as a complex, transgressive figure - is contrasted with an early example of Swedish 
Biedermeier poetry, Carl von Zeipel's "Jesus Christus. Evangeliska romanser" (1822), where 
Mary is placed in the context of the little, idyllic family. 

Keywords: Swedish Romanticism, Mariology, androgynous, C.J.L. Almqvist, P.D.A. Atterbom, 
Carl von Zeipel, Jakob Böhme, Emanuel Swedenborg. 
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Inledning 

S J U N D E  B O K E N  i C.J.L. Almqvists roman Hindert från 1833 inleds med 
beskedet om Andreas Löwenstjernas frånfälle. När brodern och tillika 
Jaktslottets herre, Hugo Löwenstjerna, går igenom den dödes efterläm
nade tillhörigheter, återfinner han bl.a. Andreas dagboksanteckningar. 
Bland spridda dagboksblad och lösa lappar återfinner herr Hugo en av
skrift av en liten italiensk Mariadikt, åtföljd av broderns reflexioner kring 
Mariagestalten. En av dessa rör protestantens förhållande till jungfru 
Maria i jämförelse med katolikens. Enligt Andreas förmår protestanten i 
högre utsträckning än katoliken uppskatta värdet av Marias person: »Det 
faller mig något in, jag tror att blott en protestant med öppet sinne kan 
egentligen sentera och rent njuta av det, som är vackert hos katolikerne.« 
(SS V, s. 399)1 Huvudorsaken är, enligt Andreas, att Mariafromheten hos 
katolikerna är påbjuden, vilket leder till trivialisering. För protestanten 
ställs däremot ingen fordran på dyrkan, varför Maria kan bli ett föremål 
för dennes fria kärlek och sympati: »Det vi ej äro pliktige att älska, det 
älska vi långt hellre, ty det enda, som gör kärleken möjlig - sympatien - får 
då fritt röra sig och med sitt val draga oss dit vårt väsendes förvantskap 
hörer.« (SS V, s. 400) Jag får anledning att i ett senare skede återkomma till 
det mariologiska innehållet i Hinden. För ögonblicket räcker det med att 
konstatera att min avhandling utgår från en problemställning som äger 
vissa likheter med Andreas reflexioner, nämligen Marias roll i en prote
stantisk kontext. Eller för att formulera sig mera exakt: Vilken är jungfru 
Marias roll i en svensk, romantisk och protestantisk kontext? 

I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet föresvävade mig tanken på en 
totalinventering av den svenska romantikens Mariadiktning, med andra 
ord en motivstudie. En sådan allomfattande undersökning vore fullt möjlig 
att genomföra, eftersom den samlade textmängden på intet sätt framstår 
som överväldigande. Det finns dock en avgörande invändning mot ett 
studium som begränsar sig enbart till Mariadiktningen. Svensk romantisk 
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Mariadiktning saknar i många fall den rikedom på ikonografisk variation 
och teologisk bearbetning som man finner i den katolska och ortodoxa 
traditionen. Redan de tidiga inventeringarna av det skönlitterära mate
rialet övertygade mig om att en renodlad motivundersökning skulle bli 
både mekanisk och torftig. 

Frågeställningarna kring jungfru Maria i en svensk, protestantisk och 
romantisk kontext har därför resulterat i avhandlingsarbetets omorien-
tering från motivstudie till temastudie. En viktig konsekvens av denna 
omorientering är att Mariagestalten inte längre totalt dominerar scenen. I 
en protestantisk kontext kan jungfru Maria erhålla sin komplexitet först 
när hon ställs i relation till andra besläktade gestalter. Samtidigt kan de 
andra jungfru- och modersgestalterna inte enbart analyseras med sikte på 
parallellerna till Mariagestalten, utan de måste studeras i sin egen rätt. 
Avhandlingen i sin slutliga form berör således ett tema, jungfru- och mo
derstemat, där jungfru Maria utgör utgångspunkt och givetvis en, men 
endast en, av avhandlingens nyckelgestalter. 

Genom denna långtifrån oproblematiska process har slutligen tema
studiets uppläggning utkristalliserats. Jag har valt att begränsa temastudiet 
till några utvalda författarskap, C.J.L. Almqvists och P.D.A Atterboms. 
Dessa författarskap inrymmer dels en Mariadiktning som både till innehåll 
och omfång är värd namnet, dels litterära gestaltningar av andra, med 
Maria besläktade, jungfru- och modersgestalter. 

För att närmare motivera valet av författarskap vill jag ge en översiktlig 
beskrivning av den svenska romantikens Mariadiktning. För någon kan 
det vara ett mindre känt faktum att en sådan diktning överhuvudtaget 
existerar på svensk botten. Mariadiktningen kan framstå som en exklusivt 
religiös genre, knuten fr.a. till fornkyrkans och den medeltida kyrkans 
teologiska och liturgiska bearbetning i böner och hymner av Nya Testa
mentets berättelser om Jesu moder. I den mån Mariadiktningen lever vi
dare som efterreformatorisk företeelse torde den ofta uppfattas som en 
huvudsakligen romersk-katolsk angelägenhet, möjligen med ett svagt eko i 
protestantisk psalmdiktning. Desto märkligare är då det faktum att Maria
diktningen upplever en, visserligen kortvarig men dock påtaglig, upp-
blomstring under romantiken - i Tyskland, men även på mer renodlat 
protestantisk mark, så också i det enhetskyrkliga Sverige. 

I Tyskland skriver bl.a. Novalis och bröderna Schlegel dikter till jung
fruns ära. I Sverige skriver Atterbom en Mariasonett, som utgör det tidi
gaste exemplet på svensk romantisk Mariadiktning. Sonetten, ur vilken jag 
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citerar oktaven, är infogad i Atterboms inträdestal till sällskapet Musis 
Amici år 1807. 

O helga Jungfru! I ditt öra skalla 
En mängd af suckar ifrån Jordens Söner. 
Ur glorian som din gudahjessa kröner, 
Jag vet, du ser med Modersblick dem alla. 

0 Helga, se och mig i s toftet falla! 
För till Messias fram mitt hjertas böner! 
Och om du nåd från Sonens läppar röner 
Så låt Hans Andas klarhet till mig svalla.2 

Sonetten följs under 1810- och 20-talet av ett stort antal Atterbomtexter 
med, helt eller delvis, mariologisk tematik. Av särskild betydenhet är den 
samling Mariasonetter som koncipieras under Atterboms utlandsresa 1817-
1819 och som föreligger i såväl tysk som svensk version. 

Även de andra medarbetarna i tidskriften Phosphoros bidrar med tidiga 
exempel på svensk romantisk Mariadiktning. I augustinumret 1810 pub
liceras bl.a. W.F. Palmblads tolkning av Cervantes' glödande hyllning till 
jungfru Maria, som kommer till uttryck bl.a. i den näst sista strofens utrop: 
»Hell herrskarinna, / Du som är verldens återlösarinna!«3 S.J. Hedborn 
publicerar i september-oktobernumret 1811 ett antal psalmer, där det 
mariologiska temat är tydligt framträdande.4 Förutom Palmblad och Hed
born har även bl.a. Euphrosyne, P.A. Sondén och Carl von Zeipel bidragit 
till den romantiska Mariadiktningen. 

Vad gäller författarna utanför den trängre kretsen kring Phosphoros och 
Poetisk Kalender, tycks Esaias Tegnér och Erik Gustaf Geijer överhuvud
taget inte ha bidragit till den svenska Mariadiktningen. Johan Olof Wallins 
bidrag återfinns på psalmdiktningens område och består huvudsakligen i 
psalmbearbetningar. E.J. Stagnelius' Mariadiktning är utomordentligt in
tressant men av ringa omfattning. 

1 jämförelse med Atterboms rikhaltiga lyriska bidrag till Mariadikt
ningen framstår visserligen Almqvists två välkända Songes med mario-
logiskt innehåll, »Den lyssnande Maria« och »Marias häpnad«, som om-
fångsmässigt obetydliga. I Almqvists fall tillkommer dock dubbeldramat 
Isidoros av Tadmor och Marjam, där Jesu moder utgör det senare dramats 
huvudperson. I Almqvists och Atterboms författarskap finner man dess
utom litterära gestaltningar av andra jungfru- och modersgestalter som 
kan bidra till att problematisera Mariabilden. Såväl Amorina- som Tinto-
maragestalterna ingår på ett självklart sätt i en studie kring jungfru- och 
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moderstemat. När det gäller Atterbom är frågan om jungfru Marias rela
tion till Nyxgestalten i Lycksalighetens ö av största intresse. 

Jungfru- och moderstemat 
Även om Mariagestalten inte ensidigt dominerar avhandlingens jungfru-
och moderstematik, förhåller det sig dock så, att den övergripande avhand
lingsstrukturen har trätt fram ur Mariadogmats grundläggande formule
ringar, Marias jungfrulighet och Marias moderskap. Denna struktur för
söker jag tillämpa på de två utvalda författarskapen, Almqvists och Atter-
boms. Det finns goda skäl att hävda att Almqvist tematiserar jungfrulig
hetens problematik och att Atterbom på motsvarande sätt ställer moder-
skapet i centrum. 

Enligt Svenska Akademiens Ordbok över svenska språket har begreppet 
jungfru framför allt två viktiga innebörder. Dels används begreppet i bib
liskt språkbruk och i poesi »om ogift (i sht yngre) kvinna« eller »ung 
flicka«. Dels brukas det om »kvinna som icke haft sexuellt umgänge med 
ngn«.5 När romantikerna intresserar sig för jungfrubegreppet, är det inte i 
första hand motiverat utifrån någon av dessa snäva innebörder. I stället 
framtonar hos romantikerna bilden av jungfrun som en gränsöverskrid
ande gestalt. 

Man kan åtminstone anföra tre skäl för att denna innebörd av jungfru
begreppet är den dominerande. För det första inrymmer det centrala Ma-
riadogmat ett uppenbart paradoxalt drag, som väcker romantikernas stora 
intresse för Mariagestalten. I Yrjö Hirns studie Det heliga skrinet. Studier 
i den katolska kyrkans poesi och konst formuleras detta paradoxala drag 
med stor pregnans: »Ty Madonnan är visserligen en moder, men hon är 
samtidigt en jungfru. Det är i denna motsatsernas förening, som man har 
att söka det grundläggande draget i den romerska kyrkans madonnetyp.«6 

För det andra ägnar de romantiska mytologerna, t.ex. Friedrich Creuzer 
och Joseph Görres, de olika mytologiernas jungfru- och modergudinnor 
stort intresse. Där ställs gudinnor hos vilka det strängt jungfruliga draget 
dominerar sida vid sida med de gudomliga mödrarna.7 Den romantiska 
filosofin tolkar dessa gudinnegestalter som symboliska uttryck för en grund
läggande kvinnlig eller moderlig princip i tillvaron. Detta indikerar att 
jungfrubegreppet i romantikens sammanhang bör ges en vid och öppen 
innebörd. 

För det tredje anknyter flera romantiker till den långa tradition av 
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androgynspekulation, som kommer till tydligt uttryck i Jakob Böhmes 
erotiska filosofi. Med begreppet Jungfrun avser Böhme en androgyn prin
cip, inneboende och verksam i gudomen. Följaktligen framstår både Adam 
före fallet och Kristus som androgyna gestalter. Även jungfru Maria tan
gerar androgyniteten i Böhmes system och flera romantiska tänkare drar ut 
konsekvenserna av dessa ansatser och framställer Maria som androgyn 
gestalt. 

Jungfrubegreppet dyker endast sporadiskt upp i Almqvists texter. Trots 
detta är jungfrulighetens tematik av stor betydelse för tolkningen av några 
centralgestalter i Almqvists verk. I avhandlingens första del kommer cen
trala aspekter av Almqvists jungfrutematik att avhandlas i tre kapitel. 
Första kapitlet skall ägnas det erotiskt frispråkiga ungdomsverket Murnis 
samt vissa aspekter av Amorina. Anknytningen till jungfrutemat består 
bl.a. i ett försök att förstå jungfrulighetens innebörd i relation till Murnis' 
öppna bejakande av sinnlighet och erotik. Andra kapitlet kommer att 
ägnas Tintomaragestalten i Drottningens juvelsmycke. Tintomara är visser
ligen, för att använda Olle Holmbergs karakteristik, »en organisk celibat 
är«.8 Jag kommer dock inte att pröva jungfrubegreppet mot dess celibatära 
innebörd, som jag i sammanhanget betraktar som mindre väsentlig. I 
stället lägger jag tonvikten på Jakob Böhmes tolkning av jungfrun som 
androgyn gestalt. Tredje kapitlet kommer helt och hållet att avhandla 
Almqvists Mariadiktning, där Mariagestalten tolkas i anslutning till be
greppen helgjutenhet och komplexitet. Störst uppmärksamhet kommer att 
ägnas det sena dubbeldramat Isidoros av Tadmor och Marjam, där Maria
gestalten förstås utifrån spänningsfältet mellan moderskap och lärjunga-
skap. 

Om Almqvists skönlitterära verk återspeglar olika aspekter av jung
frutemat, kan man på motsvarande sätt konstatera att Atterbom ofta 
uppehåller sig vid moderstemat. Till skillnad från Almqvist, som sällan 
använder sig av ordet jungfru, apostroferar Atterbom ofta modern. Moders
begreppet bör ges samma öppna och gränsöverskridande innebörd som 
jungfrubegreppet. Visserligen idealiserar romantikerna ofta det jordiska 
moderskapet inom gränserna för det lilla familjesammanhanget. Detta är 
dock enbart den ena sidan av romantikens moderskult. I Atterboms dikt
ning framträder modern även som en kosmisk och nära nog gudomlig 
gestalt. Skälen till den öppna innebörden av modersbegreppet är desamma 
som anfördes i anslutning till innebörden av Almqvists jungfrubegrepp. 
Dels utgör moderskapet den andra polen i det paradoxala Mariadogmat, 
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dels visar de romantiska filosoferna och mytologerna stort intresse för 
modergudinnornas symboliska innebörder. 

I avhandlingens andra del kommer viktiga aspekter av Atterboms mo
derstematik att avhandlas i två kapitel. Kapitelindelningen vilar här när
mast på en kronologisk grund. Fjärde kapitlet ägnas Atterboms »världs-
modersdiktning« fram till utlandsresan 1817-1819. Femte kapitlet tar 
fasta på fyra viktiga verk, vilkas tillkomsttid infaller under eller efter 
utlandsresan. Jag avser de tidigare omnämnda Mariasonetterna, både den 
tyska och svenska versionen, det stora prosautkastet till sagospelet Fågel 
blå, elegin »Ave Maria« samt sagospelet Lycksalighetens ö. 

Delarna i det ovan angivna komplexa temat, kopplade till två väsentliga 
författarskap, utgör de två huvuddelarna i min avhandling. I en avslutande 
och sammanfattande diskussion aktualiserar jag dock även ett tredje för
fattarskap, nämligen Carl von Zeipels. Genom att förstå gestaltningen av 
Jesu moder i Zeipels romanser utifrån ett framväxande biedermeierideal, 
hoppas jag kunna sammanfatta viktiga drag i Almqvists och Atterboms 
romantiska Mariabild.9 

Metodiska utgångspunkter 
Mitt studium av jungfru- och moderstemat kommer i första hand att ta 
fasta på temats idéinnehåll, med särskild tonvikt på de teologiska as
pekterna.10 Både vad avser Almqvists och Atterboms författarskap är jag 
övertygad om att en förnyad teologisk genomlysning kan vara fruktbär
ande. 

När det gäller Atterbom intresserar jag mig särskilt för en problematik, 
som inte minst ett studium av Mariagestalten bidrar till att framhäva, 
nämligen spänningsförhållandet mellan romantikens religionssynkretist-
iska tendens och en traditionell klassisk kristendomstolkning.11 Staffan 
Bergsten aktualiserar problematiken i sin Stagneliusstudie, där han utgår 
från, vad han kallar, »den svenska romantikens religionssynkretistiska 
manifest«, varmed åsyftas Geijers berömda recension i Iduna 1811 av 
Nyerups översättning av Eddan.12 En bärande tanke i Geijers recension är 
den om en ursprunglig gudomlig uppenbarelse, som de olika mytologiska 
systemen förvaltar och gestaltar. Mytologierna är många, men religionen 
är, enligt Geijer, »En och Ewig, och har till sin grund alltid varit densamma, 
där den har funnits«.13 Detta synsätt innebär, enligt Bergsten, att skalden 
med fullkomlig frihet kan »välja bland de givna mytologierna, kombinera 
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dem och tillskapa nya element i samma anda utan att förvanska den ur-
uppenbarelse han vill förmedla till sin samtid«.14 Den romantiske diktaren 
kan således inta en eklektisk hållning till de olika mytologierna och smälta 
samman element från olika mytologier till en ny helhet. Bergstens be
skrivning fungerar utmärkt som uttryck för en romantisk grundhållning. I 
en Stagneliusstudie, som det ju är frågan om, finner jag den också över
tygande.15 När det gäller Atterbom vill jag dock hävda att det råder ett 
spänningsförhållande mellan den romantiska synkretismen och den tradi
tionella klassiska kristendomstolkningen. Den unge Atterboms roman
tiska eklekticism blir efterhand problematisk, vilket speglas inte minst 
genom Mariagestaltens transformationer. 

Redan från första början har Almqvistforskningen varit medveten om 
de teologiska frågeställningarnas betydelse för förståelsen av Almqvists 
författarskap. Ulf I. Eriksson framhåller, i sin inledning till ett urval av 
Almqvists religiösa betraktelser, en studie av A. Th. Lysander som ett tidigt 
exempel på insikten om Almqvists nära förhållande till mystiken.16 I Lys-
anders C./.L. Almqvist: Karakters- och lefnadsteckning från 1878 fram
hålls nämligen vid upprepade tillfällen Almqvist som »en mystisk tän
kare«, ja, t.o.m. som »en konseqvent mystiker«.17 Flertalet Almqvist
forskare har också varit medvetna om swedenborgianismens, herrnhut-
ismens och den kvietistiska mystikens betydelse. Att jag anser en förnyad 
teologisk genomlysning vara av värde beror inte på att de teologiska aspek
terna är helt försummade. Snarare har avhandlingsämnet öppnat vägen för 
nya teologiska infallsvinklar på klassiska Almqvisttexter. För det första 
tillmäter jag androgyntematiken stor vikt, och därmed också inflytandet 
från Jakob Böhmes erotiska filosofi. Mitt framlyftande av Böhme innebär 
en omprövning av den ensidiga betydelse man har tenderat att tillmäta 
Swedenborg som impulsgivare för Almqvist. För det andra anser jag att 
behovet av nyläsning av Almqvists mariologiska diktning är stort. När det 
gäller Almqvists Mariabild före Marjam är, med undantag av Songes, 
mycket litet sagt. Antalet tolkningar av Almqvists Marjam är också på
fallande få och utgår regelmässigt från Almqvists realistiska omorien-
tering. I mitt eget tolkningsförsök kommer jag att dels betrakta Marjam 
som ena delen av ett sammanhållet dubbeldrama, vilket sällan beaktats, 
dels göra en grundlig analys av dubbeldramats exegetiska och teologiska 
innehåll. 

Den teologiska vinklingen av mitt studium inrymmer en generell fråge
ställning som givetvis i första hand kommer att tillämpas på Almqvist och 
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Atterbom, men som har viss relevans för den svenska romantiken som 
helhet, nämligen deras förhållningssätt till traditionell kristendomsupp
fattning. M.H. Abrains' studie Natural Sup er naturalism är en naturlig 
ugångspunkt för denna frågeställning. Bokens titel indikerar, enligt Ab
rains, »that my recurrent, but far from exclusive, concern will be with the 
secularization of inherited theological ideas and ways of thinking«.18 Den 
västerländska idétraditionen präglas alltsedan renässansen av en pågående 
sekulariseringsprocess. För romantikens vidkommande leder den dock inte 
till »the deletion and replacement of religious ideas but rather the assimi
lation and reinterpretation of religious ideas, as constitutive elements in a 
world view founded on secular premises«.19 Indirekt kommer avhand
lingen att innebära en prövning av Abrains' hypotes på den svenska ro
mantikens förhållanden. 

Avhandlingens tydliga inriktning på teologiska frågeställningar ansluter 
närmast till ett idéhistoriskt perspektiv.20 Torsten Pettersson försvarar i 
essän »Om att studera idéer i litteraturen« idéstudiets plats i dagens lit
teraturvetenskap. Han utgår från metodens kända svagheter, av vilka den 
allvarligaste består i risken att tappa perspektivet på konstverket som 
organisk helhet. Detta sker när man överbetonar »den direkta förbindelsen 
mellan en komponent i diktverket och verkligheten utanför det, dvs. en 
filosofisk tankebyggnad«.21 Problemets lösning ligger enligt Pettersson i en 
förskjutning av tonvikten från tankesystem till diktverk. Den angelägna 
uppgiften är framför allt »att koppla ihop åskådningen med specifikt 
litterära dimensioner, att visa hur den indirekt kommer till uttryck i intrig, 
karaktärsteckning, symbolik, likaväl som i direkta diskursiva utsagor«.22 

När det gäller uppgiften att visa hur idéer kommer till uttryck via 
formella litterära kategorier, torde mitt avhandlingsarbete knappast svara 
mot Torsten Petterssons krav. Eftersom tonvikten ligger på att lyfta fram 
viktiga teologiska tankemönster, framstår avhandlingen som mer tradi
tionellt idéhistorisk. Däremot hoppas jag att varningen för att överbetona 
»den direkta förbindelsen mellan en komponent i diktverket och verklig
heten utanför det« har vunnit gehör. Min förhoppning är att tonvikt inte 
behöver vara liktydigt med överbetoning och att mina tolkningar inte får 
till resultat att de litterära verken framstår som direkta återspeglingar av 
slutna religiösa system. 

Eva Haettner Aurelius anknyter i sin uppsats till distinktionen mellan de 
båda akademiska disciplinerna idé- och lärdomshistoria och litteratur
vetenskap. Den förra använder »de litterära verken som källmaterial i 
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utforskandet av den andliga utvecklingen och intellektuella miljön« medan 
den senare anlägger »ett idéhistoriskt perspektiv i syfte att läsa och tolka 
texter och författarskap«.23 Jag vill understryka att syftet med min under
sökning av jungfru- och moderstemat är »att läsa och tolka texter«. Min 
förhoppning är också att insikten om de teologiska frågeställningarnas 
betydelse kan bidra till att öppna texterna och visa på nya dimensioner i 
dem. Härigenom kan min avhandling förhoppningsvis utgöra ett bidrag 
till en fördjupad förståelse av Almqvists och Atterboms författarskap. 

Tidigare forskning 
Eftersom min avhandling inrymmer tolkningar av några av Almqvists och 
Atterboms mest kända verk, skulle en forskningsöversikt innebära en nära 
nog fullständig genomgång av den omfattande Almqvist- och Atterbom-
forskningen. Sådana uttömmande forskningsöversikter finns dock redan 
vad avser båda författarskapen.14 I detta inledande sammanhang inskrän
ker jag mig i stort sett till den forskning som specifikt rör Mariadiktningen 
och Mariagestaltens roll. 

Den svenska romantikens Mariadiktning har aldrig gjorts till föremål 
för någon samlad forskningsinsats. På tyskt område har dock genren upp
märksammats i högre utsträckning än i Sverige. Man kan där finna ex
empel på hela studier, t.ex. Gertrud Layers inauguraldissertation om den 
tyska romantikens Mariadiktning.25 Regelmässigt avhandlas också den 
romantiska Mariadiktningen i de tyska översiktsverken, inte sällan i an
slutning till problematiken kring, för att citera en av Ricarda Huchs kapitel
rubriker, »Romantischer Katholizismus«.26 

Inom den svenska romantikforskningen finns ett allmänt medvetande 
om romantikens uppblomstrande intresse för Mariagestalten. Många lit
teraturvetenskapliga verk tangerar Mariadiktningen och ägnar den ett 
visst intresse. Man kan också finna essäer som avhandlar viktiga aspekter 
av ämnet. Adolph B. Benson uppmärksammar romantikernas mariolo
giska intressen i anslutning till frågan om deras hållning till den romersk
katolska kyrkan.27 Sven-Erik Brodd diskuterar 1800-talets moraliska Ma
riabild hos bl.a. J.O. Wallin.28 Någon större studie har dock inte helt och 
hållet ägnats det mariologiska temat i svensk romantik. För att komma 
vidare är man nödsakad att dyka ner i den omfångsrika forskningen kring 
respektive författarskap. 

Innan jag närmare går in på Almqvist- respektive Atterbomforskningen, 
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vill jag omnämna tre verk med mariologiskt innehåll, inget av dem med 
specifik inriktning mot romantiken, men samtliga av allmänt intresse. Jag 
har redan citerat Yrjö Hirns omfångsrika studie kring den medeltida ma
riologin. Trots en öppet deklarerad skepticism lyckas Hirn genom sina 
grundliga analyser av det medeltida text- och bildmaterialet ge en levande 
och komplex bild av katolsk Mariafromhet. I Vadstena hölls 1994 ett 
tvärvetenskapligt symposium, resulterande i ett tvåbandsverk, Maria i 
Sverige under tusen år.2-9 I ett femtiotal föredrag ges en bred belysning av 
Marias tusenåriga historia i Sverige, från nordisk missionstid, över medel
tid och reformationstid, fram till vår egen nutid. Slutligen vill jag om
nämna Gunnar Lokrantz lilla antologi, Maria i svensk litteratur.3° Det 
intresseväckande ligger inte främst i antologins kommentardel, som är 
mycket kortfattad och bitvis rudimentär. Däremot bidrar en antologi av 
detta slag till att aktualisera Mariadiktningen som litterär genre. 

När det gäller den mycket omfattande Almqvistforskningen vill jag 
framhålla två verk som i något större omfattning uppehåller sig vid Alm
qvists Mariadiktning. Det första är Arne Bergstrands doktorsavhandling 
om Songes, där ett kapitel ägnas »Madonnabilderna«, dvs. samlingens två 
Mariadikter, »Den lyssnande Maria« samt »Marias häpnad«.31 Det andra 
är Karin Westman Bergs avhandling om Almqvists kvinnouppfattning, där 
ett stort kapitel ägnas Almqvists läsdrama Marjam.32 Mitt avhandlings
skrivande inleddes med en uppsats om just Mar jam, och Westman Bergs 
avhandling har från begynnelsen varit en viktig idégivare. 

Vid sidan av dessa verk som tar ett mer samlat grepp kring Maria
diktningen, har jag sökt mig fram genom den väldiga Almqvistforskning
en. Det framstår dock inte som meningsfullt att i detta sammanhang näm
na ett stort antal titlar. Övriga hänvisningar till Almqvistforskningen pre
senteras i anslutning till den löpande framställningen. 

Detsamma gäller för de två första kapitlen i avhandlingens Almqvistdel, 
som behandlar Murnis, Amorina och Drottningens juvelsmycke. Det kun
de kännas viktigt och tillbörligt att apostrofera Almqvistforskningens 
stora namn, men en sådan genomgång skulle arta sig till en upprepning av 
kända fakta. Däremot känns det angeläget att framhålla, att mitt bidrag till 
Almqvistforskningen står i ett nära beroendeförhållande till den väldiga 
arbetsinsats som utförts. Inte minst vad avser så genomanalyserade verk 
som Amorina och Drottningens juvelsmycke måste nya forskningsresultat 
i någon mån vara av komplementär art. 

När det gäller Atterbomforskningen vill jag fr.a. fästa uppmärksam
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heten på tre verk. Det första är Albert Nilssons klassiska studie Svensk 
romantik,33 Bokens Atterbomavsnitt fokuserar Mariagestaltens betydelse 
och följer dess transformationer genom Atterboms författarskap. Nilsson 
ägnar bl.a. uppmärksamhet åt Atterboms Mariasonetter, där tolknings
försöken än i denna dag är påfallande få. Det andra är Gunnar Axbergers 
doktorsavhandling om den unge Atterbom som förmedlar intressanta tolk
ningar av Marias roll i Atterboms »världsmodersdiktning«.34 Slutligen har 
Holger Frykenstedts poesihistoriska tolkning av Lycksalighetens ö varit 
viktig för mitt sökande efter nya ingångar i sagospelet.35 Vad avser Atter-
bomforskningen i övrigt intar jag samma förhållningssätt som jag tidigare 
redovisat i anslutning till Almqvist, dvs. jag hänvisar till relevant forskning 
under framställningens gång. 

I min framställning förekommer ett antal teologiska fackuttryck. Trots 
att några av dem sällan används utanför religionsvetenskapen är deras 
innebörder oftast entydiga. Därför är jag förhållandevis sparsam med 
ordförklaringar. Epifanibegreppet, som spelar en väsentlig roll i avhand
lingens Atterbomdel, utgör dock ett undantag. Eftersom begreppet äger 
burskap inom flera akademiska discipliner, krävs en precisering av dess 
innebörd. 

Inom kristet språkbruk har begreppen epifani och teofani långvarig 
hävd som beteckning för Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. Utifrån denna 
innebörd har trettondedag jul den alternativa benämningen epifania. Utan
för det rent kristna språkbruket har termen hävd inom religionsveten
skapen, där den betecknar en guds eller gudinnas plötsliga uppenbarelse. 
Samma innebörd knyts även till teofanibegreppet.36 

Epifanibegreppet har i senare tid även fått hemortsrätt inom litteratur
vetenskapen. Enligt Kjell Espmark kommer den ursprungliga impulsen från 
James Joyce och dennes »estetik kring tingets utstrålning«.37 I Harry Levins 
Joyceintroduktion betecknas epifanin som »a literary substitute for the 
revelations of religion«.38 Lars Gyllensten utvecklar, med utgångspunkt i 
Levins introduktion, sin föreställning om epifanin som »helighetens fram
trädande i det triviala«.39 Espmark tillämpar epifanibegreppet även på 
Tomas Tranströmers poesi, dock med viss nyansskillnad. Om Gyllenstens 
epifanier ger uttryck för »ett slags sekulariserad mystik« har Tranströmers 
epifanier däremot »en distinkt religiös karaktär«.40 

Min användning av epifanibegreppet ansluter närmast till det religions
vetenskapliga bruket. Det brukas således inte som ett litteraturvetenskap
ligt analysinstrument i Espmarks anda. Jag använder det snarast för att 
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identifiera texter, som gestaltar en uppenbarelse av det heliga eller gu
domliga. 

Eftersom Almqvists och Atterboms litterära produktion med mario-
logiskt innehåll innefattar såväl lyrik som läsdramatik, krävs slutligen ett 
klargörande av den innebörd jag lägger i begreppet Mariadiktning. Denna 
genrebenämning äger inget starkt fäste i svenskt språkbruk. I Svenskt 
Litteraturlexikon omnämns Mariadiktningen överhuvudtaget inte. Man 
får gå till internationella verk för att återfinna begreppet. I sin definition av 
begreppet Mariendichtung tar Hans Fromm fasta på Mariadiktningens 
intima samband med Mariafromheten. Eftersom definitionen av naturliga 
skäl främst tar sikte på medeltiden, framhålls Mariadiktningen som en »zu 
Kult und Verehrung einer Gemeinschaft bestimmte oder wenigstens in sie 
eingelassene Ausdrucksform«.41 Efterhand försvagas det kultiska sam
bandet, vilket p.g.a. Fromms definition leder till att romantikens Maria
diktning i förhållande till medeltidens betraktas som »eine uneigentliche 
Mariendichtung«.42 För att undvika sådana komplikationer bör en defini
tion som tar sikte på romantikens Mariadiktning ges en mera vid innebörd, 
som bl.a. undviker den starka anknytningen till liturgi och kult. 

Begreppet Mariadiktning leder tankarna först och främst till lyrisk dikt
ning. För Atterboms vidkommande uppträder Mariadiktningen nästan 
uteslutande i lyrisk gestaltning, t.ex. i sonettens och elegins form. Fromms 
definition inrymmer dock exempel på såväl lyrisk som episk och dramatisk 
diktning. Därmed kan även Almqvists drama Mar jam utan några egentliga 
komplikationer inordnas under Mariadiktningen. 

Hos både Almqvist och Atterbom tillkommer dessutom prosatexter 
med filosofiskt, estetiskt och teologiskt innehåll, där Mariagestaltens inne
börd diskuteras. Även om man till nöds skulle kunna sammanlikna dem 
med vissa av medeltidens prosatexter, t.ex. den teologiska traktaten, är det 
knappast motiverat att föra dem inom Mariadiktningens ramar. Däremot 
spelar de en viktig roll som bakgrundstexter. 

NOTER 

1 Almqvistcitaten refererar, om ej annat anges, till C.J.L. Almqvist, Samlade Skrifter, 
Första fullständiga upplagan med inledningar, varianter och anmärkningar, red. Fredrik 
Böök, 1-25, Stockholm 1920-38. Hänvisningar till Samlade Skrifter kommer att anges 
direkt i den löpande texten med förkortningen SS, följt av band och sida. 

2 Handskriften till Atterboms inträdestal återfinns i Musis Amicis och Auroraförbundets 
handlingar, Sällskapets M.A. Arkiv (U 165) i Upps ala Universitetsbibliotek. 

3 Phosphoros 1810, s. 89. 
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4 Se t.ex. Phosphoros 1811, s. 395 och 40z f. 

5 O rdbok över svenska språket, band 13, Lund 1935, spalt J 264. 

6 Yrjö Hirn, Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst, Helsing
fors 1909, s. 165. 

7 I andra bandet av sin mytologihistoria visar Creuzer samma intresse för Isis som »die 
Mutter« som för Artemis som »die süsse Jungfrau«. Friedrich Creuzer, Symbolik und 
Mythologie der alten Völker besonders der Griechen, zweite völlig umgearbeitete Aus
gabe, zweiter Theil, Leipzig und Darmstadt 1820, s. 7 och 150. 

8 Olle Holmberg, C.J.L. Almquist från Amorina tili Colombine, diss., Stockholm 1922, s. 
295. 

9 Carl von Zeipel, »Jesus Christus. Evangeliska romanser«, Poetisk Kalender 1822, s. 121-
230. 

10 Med anledning av avhandlingstitelns formulering, »jungfru- och moderstematiken«, 
kunde man möjligen förvänta sig en teoretisk och metodisk anslutning till modern myt
forskning av fenomenologisk eller psykoanalytisk art, där begreppen jungfru och moder 
inordnas i mer eller mindre fasta mönster, arketyper eller matriser. Bl.a. Krzysztof Baks 
avhandling om Lycksalighetens ö tillämpar arketypiska analyser genomförda »med hjälp 
av fenomenologiska instrument sådana dessa presenteras i Eli ades banbrytande avhand
lingar«. Krzysztof Bak, PDA Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som initiatoriskt 
drama, diss., Stockholm 1987, s. 13. 

11 Klassisk kristendomstolkning kan i detta sammanhang framstå som ett alltför opreci
serat begrepp. Jag vill dock gärna anknyta till Christina Bergils diskussion om innebörden 
av likartade begrepp, »klassisk kristendom« och »den kristna traditionen« i h ennes av
handling om Birgitta Trotzigs författarskap: »Men varje läsare vet att den kristna tradi
tionen är en mycket oenhetlig storhet som rymmer allt från maroniter till Livets Ord. 
Emellertid finns en viss läromässig enhetlighet mellan tre av huvudkyrkorna i kri stenheten, 
den ortodoxa, den katolska och den lutherska. Det är p å denna läromässiga enhet som 
mina uttryck syftar.« Christina Bergil, Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem 
verk av Birgitta Trotzig, diss., Stockholm/Stehag 1995, s. 14. 

12 Staffan Bergsten, Erotikern Stagnelius, Stockholm 1966, s. 63. 

13 Iduna 1811, s. 74. 

14 Bergsten, s. 64. 

15 Staffan Bergsten belägger tydligt hur Stagnelius ofta visar »ett suveränt förakt för de 
religionshistoriska distinktionerna och gränsdragningarna«. Som exempel anför Bergsten 
dikten »Dialog« i Liljor i Saron, där namnet Maria används. I e n not, där Stagnelius 
försöker förklara ordet Maria, nämner han »några olika sätt att uttrycka den gudomliga 
enheten: 'Platons idévärld, Svedenborgs Stora Männska, den äldsta kristna litteraturens 
änglavärld Pleroma, himmelrike, Schellings absoluta Totalitet'. Allt detta vill han att 
läsaren skall fatta som synonymer till ordet Maria sådant det används i d ikten ifråga«. 
Bergsten, s. 64. 

16 C.J.L. Almqvist, Svalkande eld. Betraktelser och meditationer urval och inledning av 
Ulf I. Er iksson, Stockholm/Stehag 1992, s. 11. 

17 A. Th. Lysander, C.J.L. Almqvist. Karakters- och lefnadsteckning, Stockholm 1878, s. 
65 och 104. 

18 M.H. Abrams, Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic Lit
erature, New York & London 1971, s. 12. 
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19 Ibid., s. 13. 

20 Termen är hämtad från Eva Haettner Aurelius, som konstaterar att många litteratur
vetenskapliga teoribildningar och praktiker »har ställt frågor om litteraturens förhållande 
till idéer, frågor om texters bruk av idéer. Perspektivet 'litteratur och idéer' är med andra 
ord inte en väl avgränsad litteraturvetenskaplig teori eller metod. Som läsaren väl har 
märkt, har jag använt termen 'perspektiv' istället för 'teori' eller 'metod'.« Eva Haettner 
Aurelius, »Litteratur och idéer«, Litteraturvetenskap - en inledning, red. Staffan Bergsten, 
Lund 1998, s. 35. 

21 Torsten Pettersson, »Om att studera idéer i lit teraturen«, Finsk tidskrift, 1982:5, s. 238. 

22 Ibid., s. 239. 

23 Haettner Aurelius, s. 41. 

24 För Almqvists vidkommande se Bertil Romberg, Carl Jonas Love Almqvist. Liv och 
verk, Stockholm 1993, s. 320-327. För Atterboms vidkommande se Bak, s. 9-13. 

25 Gertrud Layer, M adonnenkult und Madonnenideal in der Romantik, Tübingen 1925. 

26 Ricarda Huch, Die Romantik. Blütezeit Ausbreitung und Verfall, Tübingen 1951, s. 
561. 

27 Adolph B. Benson, »The Problem of Catholic Sympathies in Swedish Romanticism«, 
Studies in Honor of Albert Morey Sturtevant, Westport, Conn. 1970, s. 138-161. 

28 Sven-Erik Brodd, »'Exemplet af en ren och hjertlig fromhet' Kring den moraliska 
mariabilden hos Johan Olof Wallin«, Johan Olof Wallin. En Minnesskrift, Uppsala 1989, 
s. 162-202. 

29 Maria i Sver ige under tusen år. Föredrag vid symposiet i Vadstena 6-10 oktober 1994, 
Del I-II, Skellefteå 1996. 

30 Gunnar Lokrantz, Maria i svensk litteratur, Stockholm 1980. 

31 Arne Bergstrand, Songes. Litteraturhistoriska studier i C .J.L. Almqvists diktsamling, 
diss., Uppsala 1953, s. 131-144. 

32 Karin Westman Berg, Studier i C.J.L. Almqvists kvinnouppfattning, diss., Uppsala 
1962, s. 151-218. 

33 Albert Nilsson, Svensk romantik. Den platonska strömningen (1916), Andra upp
lagan, Lund 1924. 

34 Gunnar Axberger, Den unge Atterbom. Psykologiska problem i han s liv och diktning 
1806-1819, diss., Uppsala 1936. 

3 5 H olger Frykenstedt, Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. En poesiens historia och en 
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KAPITEL I  

Murnis - drömmen om 
den förvandlande enheten 

Kärlekslära och komplementaritetstänkande 
» K Ä R L E K  Ä R . «  (SS IV, s. 14) Denna grundsats inleder andra delen av 
Almqvists filosofiska ungdomsskrift Om det hela från 1819.1 Den kort
huggna tesen inger läsaren ett första intryck av ofullständighet. Härigenom 
skapas en förväntan att tesen under framställningens gång kommer att 
fullständigas genom närmare preciseringar av kärleksbegreppets innehåll. 
Man blir emellertid efterhand varse att skiljetecknets, punktens, placering 
är vald med omsorg. Almqvists huvudintresse är inte att avgränsa, utan 
tvärtom att låta kärleken framstå som den universella kraft som genom
strömmar och håller samman alltet. 

Frändskapen mellan Almqvists grundsats och den nyplatonskt färgade 
kristendomens kärleksuppfattning är påtaglig. Anders Nygren hävdar i sin 
klassiska studie Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och Agape 
att medeltidens kärlekslära växer fram i form av en syntes mellan det 
nyplatonska erosmotivet och det kristna agapemotivet.2 Nygren utgår från 
en principiell avgränsning av dessa båda grundmotiv, som betraktas som 
varandras motsats: »Eros, centralmotivet inom den hellenistiska fräls
ningsåskådningen, är en kärlek av begärande, egocentrisk natur«, som, 
enligt Nygren, har människan »såsom på en gång utgångspunkt och mål«. 
Den frälsningsväg som betecknas som karakteristisk för erosmotivet består 
i »att det mänskliga skall stegras upp till det gudomliga«.3 Agape står pri
märt för något helt artskilt, nämligen Guds självutgivande kärlek, vilket 
innebär att det inte är »det mänskliga som stegras upp till det gudomliga, 
utan det gudomliga som i förbarmande kärlek sänker sig ned till det mäns
kliga«.4 De två grundmotiven består således, å ena sidan, i en mänsklig, 
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egocentrisk, uppåtstigande kärlek och, å andra sidan, i en gudomlig, själv
utgivande, nedstigande kärlek. 

Medan eros, enligt Nygren, har en entydig rörelseriktning hos Platon, 
nämligen »en kärlek som riktar sin åtrå uppåt«,5 sker hos Plotinos och, i 
synnerhet, hos den nyplatonske filosofen Proklos en tydlig uppmjukning 
av rörelseriktningen. Under möjlig påverkan från bl.a. det kristna agape-
begreppet, har eros i Proklos' åskådning »förändrat sin rörelseriktning. 
Den är icke längre blott uppstigande kärlek, utan också och i första rum
met en nedstigande kärlek.«6 Genom denna förändring av eros' rörelse
riktning får kärleksbegreppet, enligt Nygren, en tydligt universell inne
börd. 

Hos Proklos åter är eros en universellt sammanbindande kraft i o rdets allra mest 
omfattande mening. Här kan man verkligen säga att hela universum bär eros-
prägel. Det är icke blott så att det lägre i eros' åtrå sträcker sig upp emot det högre, 
utan också det högre böjer sig i eros' omsorg ned till det lägre. Eros är en gudomlig 
sympatikraft, som genomströmmar verkligheten i alla dess delar och förenar dessa 
med varandra i alla riktningar och på alla stadier: den sammanbinder det högre 
med det lägre, det lägre med det högre, det jämnställda med vartannat.7 

Genom Proklos modifiering av det platonska och nyplatonska erosbe-
greppet, mildras den oförsonliga motsatsen mellan eros och agape, och den 
medeltida syntesen möjliggörs, bl.a. genom Prokloslärjungen Dionysios 
Areopagitas förmedling.8 

I Om det hela finns inga explicita hänvisningar varken till Plotinos eller 
till någon av de medeltida teologerna. Samtidigt är det ett välkänt faktum 
att de nyplatonskt-kristna tankegångarna genomsyrar den romantiska 
strömningen som helhet, både i Sverige och ute i Europa. Hos flera svenska 
romantiker är kopplingen till nyplatonismen dessutom explicit uttalad. I 
Phosphoros sista årgång 1813, publiceras Lorenzo Hammarskölds över
sättning av Plotinos Grunderna för Skönhets-läran. I de efterföljande upp
lysningarna hävdar Hammarsköld att det föreligger en påtaglig frändskap 
mellan Plotinos och Swedenborg: »Det är till den fördomsfrie, grundlige 
kännaren af de båda systemerna jag vädjar, om ej öfverallt finnas be
röringspunkter mellan Plotinismen och Swedenborgianismen?«9 I sin recen
sion av Svenska Akademiens handlingar 1814 benämner Atterbom, i Ham
marskölds efterföljd, Swedenborg som »christendomens Plotinos«.10 

Almqvist tecknar i Om det hela en rörelse från det oändliga till det 
ändliga genom en serie av utvecklingsgrader, genom vilka vi »kunna ned
komma i världens särskildheter och småheter, så långt vi åstunda« (SS IV, 
s. 58). Samtidigt aktar sig Almqvist noga för att förlora sig i enskild
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heterna, utan återför ständigt de olika utvecklingsgraderna till det uni
versella kärleksbegreppet: »Kärlek är; - såsom ock alla spridda ting i 
ändligheten upplösas till förlikning i den oändliga enheten (kärleken) = det 
saliga hela.« (SS IV, s. 43) Verkets titel, Om det hela, och dess grundsats, 
»Kärlek är«, belyser således ömsesidigt varandra och aktualiserar åter den 
nyplatonskt-kristna synen på kärleken som en allomfattande och allt för
enande kraft. Anders Nygren återkommer ständigt till denna centrala 
punkt: »Thomas ab Aquino, som genom Pseudo-Dionysius' förmedling i 
väsentliga delar övertagit Proklos' kärleksåskådning, använder ett uttryck 
som bättre än något annat angiver vad det här är fråga om: kärleken är en 
'virtus unitiva'.«11 

I en studie kring den tidiga tyska romantikens androgynspekulation 
konstaterar Sara Friedrichsmayer att den samfällda romantikforskningens 
»assessments of early German Romanticism stress the movement's attempt 
at wholeness, both for the individual and for the universe«.12 Ett av de 
mest frekventa uttryckssätten för denna helhetssträvan är kärleken: »Love 
has always been a primary unitive force, but for the Jena Romantics it 
transcended the bounds of the individual union to encompass the entire 
universe.«13 Som jag redan påvisat delar Jenaromantikerna denna univer-
salistiska grundsyn på kärleken med flertalet andra romantiker. Vad avser 
den engelskspråkiga romantiken, framhåller M.H. Abrams på motsvaran
de sätt kärleksbegreppets fundamentala betydelse. Med hänvisning till 
bl.a. Anders Nygrens studier av Proklos och Pseudo-Dionysius beskriver 
Abrams kärleken som en universell »centripetal force«.14 

Det faktum att både tyska, engelska och svenska romantiker på likartat 
sätt och vid samma tidpunkt använder sig av ett nyplatonskt-kristet kär
leksbegrepp, aktualiserar det problematiska i att alltför hårt knyta roman
tikernas kärleksuppfattning till en enskild påverkanskälla. Detta problem 
återspeglas i tidigare forskning kring Om det hela. Martin Lamm betonar 
avhandlingens beroende av Schelling medan Henry Olsson starkare mar
kerar Schleiermachers inflytande.15 Lamms och Olssons påståenden sak
nar givetvis inte grund, men kan skymma det faktum att romantiken som 
helhet genomsyras av synen på kärleken som en universell kraft. Olle 
Holmberg nedtonar, på ett efterf oljans värt sätt, Almqvists beroende av 
fr.a. Schelling och framhåller i stället avhandlingens samband med »äldre 
mystiska tankeströmningar«.16 Almqvists grundläggande utgångspunkt, 
»att sätta kärleken i sin filosofis medelpunkt«, knyts till »nyplatoniker, 
gnostiker eller senare medeltida mystiker«, hos vilka man ofta återfinner 
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»kärleken på en dominerande plats i systemen«.17 På ett liknande sätt för
binder Kurt Aspelin Almqvist med den »utopiska mysticismen«, d.v.s. 
»den stora europeiska idéströmning som förbinder religiöst mystiska spe
kulationer och sociopolitiska projekt till en enhet, ställd i tjänst hos kravet 
att i grunden förvandla den givna världen till ett nytt gudsrike, ett åter
vunnet paradis«.18 

Romantikernas syn på kärleken som » virtus unitiva«, leder till att olika 
former av kärlek återförs till ett i grunden sammanhållet kärleksbegrepp. 
Guds kärlek och kärleken till Gud, liksom den erotiska kärleken, vän
skapen och kärleken mellan föräldrar och barn, återförs samtliga till det 
universella kärleksbegreppet.19 Trots detta är det tydligt att kärleken mel
lan man och kvinna intar en särställning i romantikernas sökande efter 
synteser. Friedrichsmayer konstaterar därför att de tyska romantikerna, 
oavsett om det gällde litteraturteori, filosofi, religion eller naturvetenskap, 
utgick från grundtanken att såväl mänskligheten som hela tillvaron »was 
divided into opposites to which sexual designations were applied«.20 Följ
aktligen måste all helhet åstadkommas genom »a synthesis of those anti
podal forces«.21 Kärleken mellan man och kvinna kom därför att framstå 
som »the prototypical synthesis of all polarities and the singular most 
important medium for effecting the restoration of universal accord«.22 

I romantikens tänkande kring manligt och kvinnligt spelar det komple
mentära könsidealet stor roll. Eva Borgström konstaterar att det komple
mentära förhållandet mellan könen »kom att dominera litteraturens bilder 
av det manliga och det kvinnliga under romantikens decennier«.23 Den 
grundläggande idén för romantikens komplementaritetstänkande är att 
könen av naturen är »olika och ofullständiga - det är tillsammans som de 
kan bilda en komplett helhet«.24 Denna grundidé leder emellertid, enligt 
Borgström, inte automatiskt till någon fullständig konsensus om tolk
ningen eller tillämpningen av det komplementära idealet. Medan J.O. 
Wallin använder komplementaritetstänkandet »för att upprätta ett över/ 
underordningsförhållande mellan makarna använder Fredrika Bremer sam
ma tanke för att kritisera mannens maktmissbruk i hemmet och att plädera 
för en rättvis fördelning av rättigheter och skyldigheter mellan man och 
kvinna«.25 Liksom Borgström definierar även Friedrichsmayer den ro
mantiska komplementariteten i termer av olikhet och ofullständighet. Såle
des konstaterar hon, i analysen av Friedrich Schlegels roman Lucinde, att 
Julius och Lucinde, i sin relation till varandra, kan beskrivas som »comple
mentary opposites«.26 
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Även om Om det hela framstår som grundat på ett universellt kärleks
begrepp, är det samtidigt uppenbart att den kärleken mellan man och 
kvinna intar en särställning. När Almqvist närmare utvecklar kärleks
begreppets innebörd, kopplas det gudomliga samman med »Universal
mannen« (SS IV, s. 45) och det mänskliga med »Universal-kvinnan« (SS IV, 
s. 46). Förbindelsen mellan gudomligt/manligt och mänskligt/kvinnligt 
kallas följaktligen »Det helas äktenskap« (SS IV, s. 47). Även den fortsatta 
utvecklingen av kärleksbegreppet anknyter konsekvent till förhållandet 
mellan manligt och kvinnligt. I den andra utvecklingsgraden förknippas 
personerna i den gudomliga Treenigheten, Fadern, Sonen och Anden, med 
olika aspekter av det universal-manliga (SS IV, s. 48 f.). På motsvarande 
sätt knyts det ändliga eller skapade, nämligen andevärlden, naturvärlden 
och den enskilda människan, till olika aspekter av det universal-kvinnliga 
(SS IV, s. 50 ff.). 

Almqvists komplicerade spekulation kring relationen mellan manligt 
och kvinnligt i Om det hela avspeglar ett rådande komplementärt köns
ideal. Det är inte heller första gången som Almqvist anknyter till komple-
mentaritetstänkandet. Redan i prisskriften Vad är kärlek? från 1816 be
skrivs de två polerna i könens komplementära förhållande i termer av kraft 
och känsla. 

»Tänk dig ett väsen, som i s in grund är kraft. Men då det fortgår i s in utvekling, 
enoncerar sig denna kraft i förståndskulturens alla nyanser. - Ser du denna fasta 
gestalt, som står på jorden så stolt, och mot himlen sträcker sitt fria huvud? - Det 
är mannen.« 

»Tänk dig vidare ett väsen, som i sin grund är fin urskillning (ej av resonemang, 
utan medfödd). - Men då det fortgår i sin utvekling, övergår den förunderligt fina 
urskillningen allt mer och mer i ren känsla. - Ser du denna sköna gestalt, som står 
på jorden så lugn, och lutar sitt huvud förtroligt mot mannens bröst? - Det är 
kvinnan.« (SS II, s. 100) 

Eftersom den komplementära uppfattningen förutsätter att olikheten och 
ofullständigheten skall utgöra grunden för helheten, är det enligt Almqvist 
ett fel av mannen »att vara vek och kvinnlig«, liksom det är ett kränkande 
av Guds ordning när kvinnan »stiger utom den ljuva, sköna krets, som 
förtrollande omger kvinnligheten« (SS II, s. 100 f.). I en sammanfattning 
anger Almqvist mannens och kvinnans funktioner i termer av huvudsak 
och bisak. För mannen är följaktligen kraft och förståndsbildning huvud
sak, medan husligheten är bisak. För kvinnan råder det motsatta för
hållandet. Husligheten är huvudsak, medan »långt driven förståndsut
bildning, lektyr, skön konst m.m. måste för henne vara en bisak« (SS II, s. 
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I02). Inte minst p.g.a. de praktiska slutsatser Almqvist drar om förstånds
bildning och huslighet utifrån komplementaritetstanken, avhandlar Karin 
Westman Berg den unge Almqvists kvinnouppfattning under rubriken 
»Konservatism« och betecknar hans tidiga program för förhållandet mel
lan könen som »antifeministiskt«.2-7 

I Bihang till Harald Eystensons saga, också daterat till 1816, uppställer 
Almqvist ett estetiskt program för sitt författarskap. Även här framstår det 
komplementära könsidealet som en självklar utgångspunkt: »Mänsklig
hetens grundprinciper äro tvenne, manlighet och kvinnlighet (kraft och 
oskuld).« (SS II, s. 119) Vid sidan av begreppen kraft och oskuld, för
stärker Almqvist könens karaktär av komplementära motsatser genom 
kopplingen till norr och söder. »Norden med sina folk och subjektiva for
mer i levnadssätt« utgör »symbol för det manliga i mänskligheten; och 
Södern för det kvinnliga«. Meningen med dessa polariteter är också att de 
tillsammans skall utgöra en fullkomlig enhet. Norden och Södern skall för
enas, »genom tvenne deras representanter, en nordlig man och en sydlig 
kvinna«. Slutmålet är således »manlighetens fredliga vila, och lugna för
ening med kvinnligheten« (SS II, s. 119). 

I Almqvists ungdomsverk Murnis kan den nyplatonskt-kristna univer
sella kärleksuppfattningen uppfattas som ett underliggande grundackord. 
Guds kärlek och människans kärlek uppfattas som ett utflöde ur en och 
samma källa. Samtidigt intar kärleken mellan man och kvinna en osedvan
ligt stark särställning och blir det totalt dominerande uttrycket för den 
universella kärleken. 

Murnis - frågan om dess genretillhörighet 
Murnis är ett av Almqvists tidigaste skönlitterära verk av betydenhet. Det 
förelåg i manuskript under året 1819, men på grund av sin erotiska fri
språkighet kom originalversionen att utges av trycket först år i960. Alm
qvist utgav år 1845 en kraftigt omarbetad version under titeln De dödas 
sagor, där de erotiska partierna praktiskt taget eliminerats.2,8 

Namnet Murnis får sin förklaring i A lmqvists ofullbordade teologiskt-
estetiska avhandling Om religion, religiösa bruk ur plastisk synpunkt - i 
poesi, där han ger de tre kategorierna överänglar namnen »Ynsi«, »Aran-
si« och »Murni«, varvid de sistnämnda i en not sägs representera »Äkten
skapskärlekens idé.« (SS II, s. 171)29 Murnis' ö är således den himmel, där 
äktenskapskärlekens alla aspekter, fysiska, själsliga och andliga, kan kom
ma till uttryck på ett fullkomligt sätt. 
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När det gäller frågan om Murnis' genretillhörighet har stor vikt kommit 
att läggas vid dess förhållande till idylldiktningen. I viss mån beror detta 
faktum på Almqvists egna utsagor. I ett brev, daterat i oktober 1819 och 
adresserat till J.A. Hazelius, skiljer Almqvist mellan litterära framställ
ningar av det mänskliga livet »före Domen« och »efter Domen«.30 De 
förra, som framställer det vanliga, skiftande och obeständiga jordiska li
vet, »måste då vara humoristiska, för att vara dugliga«.31 De senare, som 
framställer livet »i mänsklighetens änglaregion«, måste däremot vara »böj
da öfver all humor«.31 Stilen för idylldiktning i högsta bemärkelse måste 
följaktligen vara höjd över all ironi, enkel och seren: »Frågor och Svar i ett 
par ord. Bilder fulländade på en rad.«33 De höga krav som ställs på ett 
sådant idyllion tycks emellertid leda till närmast oöverstigliga svårigheter 
både för författaren och läsaren: »Men ett sådant idyllion i högsta mening 
vore knapt lärbart hos oss. - Det blefve 2 ord. - En syn på det oä. Himla-
blå. - En blick in i 1 änglamänniskas öga: om hvilket man ju ingenting kan 
säga, efter man känner det evigt.«34 

Henry Olsson har vidrört denna problematik under benämningen »idyl
lens rörelseproblem«.35 Rörelseproblemet innebär att den idylldiktning, 
som utjämnar alla motsättningar mellan ideal och verklighet, också riske
rar att omöjliggöra den »Bewegung«, begreppet är Schillers, som utgör 
förutsättning för varje litterär verkan.36 Almqvists lösning på rörelse
problemet i brevet till Hazelius innebär författandet av »ett (dock lägre) 
Idyllion, som lät sina Personer begynna i oändlighetens [sic] brokighet och 
inveklingar, - men lät dem slutligen och hufvudsakligen upgå till den se
rena, enfaldiga, änglafredliga region af lif, som är Idyllens hem, och mänsk
lighetens högsta mål«.37 Detta nya program för idyllen, som Almqvist för
söker realisera i Murnis, inrymmer, enligt Olsson, insikten att »ändlig
hetens skuggor visat sig nödvändiga som kontrast emot andevärldens ljus
dager«.38 

Man kan iaktta en geografisk struktureringsprincip i Murnis som i viss 
mån bidrar till att lösa »idyllens rörelseproblem«. Händelseförloppet tar 
sin början i ett jordiskt landskap, tydligt påminnande om det mytiska sce
neriet i Ossians sånger. I den egentliga himlen, »Murnidernas 0«, utspelar 
sig knappast några av romanens händelser. Himlen framstår snarast som 
det slutmål, mot vilket alla strävar. Förutom jord och himmel tänker sig 
Almqvist, i anslutning till Swedenborg, ett mellantillstånd, där människan 
dels avgör sig slutligen för himlen respektive helvetet, dels fostras för det 
slutliga inträdet i himlen.39 Detta mellantillstånd benämner Swedenborg 
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»andarnas värld (mundus spirituum)«.40 Flertalet drastiska och drama
tiska skeenden äger rum, förutom på jorden, i detta mellantillstånd som 
Almqvist ger olika benämningar, bl.a. »Myrtenskogen«.41 

Av mitt referat framgår att diskussionen kring Murnis' genretillhörighet 
i hög grad kommit att kretsa just kring förhållandet till idyllen. Detta be
gränsade synfält kan ha bidragit till att skymma vissa teologiska problem
ställningar, som jag avser att lyfta fram. I sin studie kring Almqvists liv och 
verk bidrar Bertil Romberg till en hälsosam vidgning av diskussionen kring 
verkets genretillhörighet. Enligt Romberg är Murnis genremässigt »ett sant 
romantiskt verk, som har anknytning till flera genrer: till det religiösa 
eposet, visionsdikten, novellen, utvecklingsromanen, och icke minst till 
myten, folksagan och konstsagan«.42 Av naturliga skäl, eftersom Rom
bergs studie är en översikt av hela författarskapet, utvecklas inte den när
mare innebörden av de olika genrebeteckningarna. Jag vill därför fördjupa 
diskussionen kring Murnis' genretillhörighet, särskilt dess relation till de 
religiösa genrerna. 

Begreppet religiöst epos tycks Romberg ha hämtat direkt från Almqvists 
egen penna. I Frågor av åtskilligt innehåll från 1820, riktade till Stock
holms prästsällskap, ställer Almqvist bl.a. frågan: »Vad är ett religiöst 
Epos? - En fråga, föranledd därav, att någon gång förut det påståendet 
hörts, att likasom Dante sjungit en Divina Comedia, även Svedenborg 
ärnat uppställa ett religiöst Epos.« (SS II, s. 483 f.) Henry Olsson, som för 
övrigt attribuerat den anonyma artikeln till Almqvist, uppmärksammar 
genrebeteckningen i samband med frågan om eventuella influenser från 
Dantes gudomliga komedi. Eftersom Danteinflytandet endast aktualiseras 
i anslutning till ett konkret textställe i M urnis, ställs dock frågan om ver
kets relation till de religiösa genrerna aldrig på allvar.43 

Det finns dock ett fruktbart sätt att knyta Almqvists fråga om det reli
giösa eposet till frågan om Murnis' genretillhörighet. Enligt Almqvist har 
»det påståendet hörts« att Swedenborg, liksom Dante, velat skriva ett reli
giöst epos. Vem kan ha fällt ett sådant påstående? En av huvudkandi
daterna är utan tvivel Atterbom. Jakob Kulling har framhållit Atterboms 
stora betydelse för romantikens återupprättelse av Swedenborg: »Han var 
således den förste av den romantiska generationens män, som hade tagit 
till orda till förmån för Swedenborg«.44 I Atterboms recension av Svenska 
akademiens handlingar från 1814 jämförs Swedenborg och Dante på ett 
intressant sätt med varandra. Enligt Atterbom måste nämligen Sweden
borgs skrifter förstås »såsom jättestora fragmenter af en enda guddomlig 
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diktning, med hvilken, om den vore utbildad i estetisk form, icke Dantes 
Divina Comedia och knappt Novalis' Heinrich von Ofterdingen (om ock 
fullbordad) skulle kunna jämföras«.45 Atterboms begrepp »guddomlig 
diktning« vetter tydligt mot visionsdikten. Om Almqvist i s in jämförelse 
mellan Swedenborg och Dante refererar till Atterboms uttalanden, innebär 
detta att Almqvists begrepp »religiöst epos« till sin innebörd närmar sig 
visionsdikten. 

Ibland har Almqvists beroende av fr.a. Swedenborg betonats så starkt, 
att denna vidare genretillhörighet aldrig på ett konstruktivt sätt förts in i 
diskussionen. Detta innebär inte att betydelsen av Swedenborgs inflytande 
minskar. Tvärtom framstår Swedenborgs egna verk i långa stycken just 
som kristen visionsdiktning. Däremot är det rimligt att anta, att ett med
vetet förhållningssätt till visionsdikten som genre har givit Almqvist till
gång till en bred litterär tradition, där Swedenborg långt ifrån utgör det 
enda incitamentet. Utifrån ett sådant perspektiv på genretillhörigheten blir 
frågan om t.ex. Danteinflytandet åter intressant att ställa, inte i första hand 
för att belägga enstaka influenser, utan snarare för att kunna placera 
Murnis i ett större kristet-nyplatonskt sammanhang, där det universella 
kärleksbegreppet spelar en central roll. 

I förordet till de De dödas sagor, Almqvists kraftigt omarbetade version 
av Murnis, beskrivs verket som »ett Celiorama: ett slags utsigt öfver him-
melen«.46 Ordet har en tydlig koppling till seendet och motiverar sökandet 
efter konkreta spår av visionsdiktens former i Murnis. Henry Olsson har 
konstaterat att Murnis rymmer »Almqvists första försök att skapa en ram
berättelse«.47 Enligt dessa ingresser, som Olsson lokaliserar till tre av ver
kets kapitel, det första, det sjätte och det tionde, sjungs Nunas och Albions 
dikt av den till näktergal förvandlade Philomela, en gestalt hämtad från 
Ovidius Metamorfoser. 

Ett tydligt drag i r amberättelsen som bidrar till att belysa verkets sam
band med de religiösa genrerna, särskilt visionsdiktningen, är att dikten 
kommer utifrån eller uppifrån som en uppenbarelse, som Philomela sedan 
förmedlar vidare genom sin sång: »dock ser du nu den hemska Örnen, fly
gande ur fjärran? - En ny Dikt kommer öfver oss, sväfvande mot Lunden 
med dunkelgrå, skimrande vingar. En ny Dikt? - Drömmen! ja d römmen 
nu roligt, I lyssnare!« (63 f.) 

Samma förhållande gäller även för en fjärde ingress, som Olsson har 
förbigått med tystnad, kanske för att Philomela där inte omnämns, näm
ligen inledningen till verkets tredje kapitel. Även här stiger dikten fram 
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som en utifrån inbrytande uppenbarelse: »Kommande såsom en ny Dikt, 
väfver nu Trollkretsen taflor kring verlden af nya strålar.« (35)1 detta fall 
tar emellertid ingressen formen av ett visionärt seende: »Ett haf af ljus svär
mar kring våra ögon. Såg du der borta i den flytande Skyn: ett grannt Slott 
bjuder oss till sig.« (35) Denna vision uppträder passande nog i övergången 
från det mytiska jordiska landskapet i verkets två första kapitel till det 
mellantillstånd, dit de döda kommer. I tredje kapitlets avslutning återknyts 
till »den flytande Skyn« i ingressen. När de nyankomna börjar sin vand
ring mot högre trakter, kan de nämligen inte se något annat »än Slottet, 
den lummiga Skogen och Himmelen ofvanför, såsom ett Glashaf:« (45) 
Genom begreppet glashav skapas ett tydligt samband till Uppenbarelse
bokens visoner av den himmelska världen. I apokalypsens femtonde kapi
tel skriver nämligen Johannes: »Och jagh såg såsom ett glaashaf / be
blandat medh eld / och them stå på samma glaashaf / som seger wunnet 
hade«.48 

I en intressant studie, De såg himmel och helvete. En komparativ studie 
i dröm- och visions diktnings har Jöran Mjöberg ägnat uppmärksamhet åt 
många, och vitt skilda, exempel på, vad han kallar, dröm- och visions
litteratur. Mjöberg definierar visionsdiktningen som »ett konstnärligt ut
arbetat motstycke till de visioner i katolsk medeltid som upplevdes dels av 
blivande helgon i klostercellen, dels av enkla människor som så fick en 
religiös uppenbarelse av 'den andra världen', en värld bortom jorden och 
jordelivet«.49 Jag går inte närmare in på Mjöbergs redogörelse för religiösa 
och religionspsykologiska tolkningar av vision och dröm. Mjöberg väljer 
under alla förhållanden att inte alltför starkt betona skillnaden mellan 
drömmen och visionen. Kravet på konstnärlig medvetenhet leder emeller
tid till »att rena visionärer, som registrerar sina syner själva eller genom en 
upptecknare *men inte strävar efter att ge dem en medveten konstnärlig 
form, alltså t.ex. Birgitta eller Swedenborg, inte fått en enskild presentation 
men däremot kommer in som bakgrundsmaterial«.50 

Mjöbergs val att låta dröm och vision stå som likvärdiga fenomen vid 
varandras sida, passar sällsynt väl de exempel ur Almqvists ramberättelse 
som jag anfört i tredje och sjätte kapitlets inledning. I sjätte kapitlet leds 
lyssnaren in i en dröm: »Drömmen! ja drömmen nu roligt, I lyssnare!« (64) 
I tredje kapitlets ingress betonas starkare det visionära seendet: »Ett haf af 
ljus svärmar kring våra ögon. Såg du der borta i den flytande Skyn: ett 
grannt Slott bjuder oss till sig.« (35) När Mjöberg i sin studie om visions
dikten kommer till Dantes Divina Commedia, konstaterar han med vilken 
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oerhörd täthet olika former av verbet se förekommer. Således finner han, 
enbart i Inferno, cirka 80 exempel på verbformen vidi, som översätts »jag 
såg« eller »jag fick se«. Härigenom använder sig Dante, enligt Mjöberg, av 
en slags formel för det visionära seendet, »ett grepp som går tillbaka till de 
profetiska bibelböckerna, till Jesaja, Hesekiel och Johannes Uppenbarel
se«.51 Hänvisningarna till det visionära seendet är i Murnis av långt mera 
blygsamma mått, men är dock tydligt identifierbara. Tillsammans med det 
starka intrycket av frambrytande uppenbarelse, som präglar ingresserna 
till både tredje och sjätte kapitlet, framstår ramberättelsen som tydligt in
fluerad av, vad Mjöberg kallar, dröm- och visionsdiktningen. 

Att Almqvist medvetet förhållit sig till de religiösa genrerna, visions
dikten men även predikan och religiös betraktelse, styrks av omgivningens 
reaktioner på Murnis. Henry Olsson har i f lera sammanhang ägnat upp
märksamhet åt MannaSamfund, den vänskapskrets som grundades 1817 
och där Almqvist tycks ha fungerat som obestridd andlig ledare.52 Ett tyd
ligt drag i denna krets, där bl.a. bröderna Hazelius deltog, tycks ha varit en 
stark beundran för Almqvists andliga kapacitet. Enligt Olsson kommer 
denna beundran till särskilt starka uttryck i relation till Murnis, som för 
Almqvists lärjungar »mer än någon annan mänsklig skrift varit inspirer
ande trosurkund och evangelium«.531 ett brev från J.A. Hazelius till Jonas 
Waern 20 juli 1820, som Olsson citerar, meddelar Hazelius entusiastiskt: 
»Wi hafva läst Murnis. Der är Källådran. Då Wi blifva törstiga gå Wi till 
källan.«54 

Almqvist tycks även själv, åter enligt Olsson, ha underblåst tanken på 
Murnis som ett religiöst verk. I ett brev till J.A. Hazelius, skrivet 17 augusti 
1828, bekänner sig Almqvist, enligt Olsson, »ha skrivit dikten i en religiös 
inspiration«:55 »Jag bekänner, att om jag nånsin känt mig vara uti ett him
melskt fromt och rent (icke sentimentalt, utan starkt rent) tillstånd, så var 
det när jag genomgeck de Utsigter, som jag upptecknat i Murnis.«56 

I centrum för verkets huvudhandling står Albion och Nuna och deras 
komplicerade väg fram till den slutliga föreningen. I de inledande kapitlen 
beskrivs Albions och Nunas första möte, deras förälskelse, Nunas död ge
nom ett missförstånd och, många år därefter, Albions egen död. Återstoden 
av verkets femton kapitel, och därmed också huvuddelen, utspelas huvud
sakligen i det swedenborgianska mellantillståndet, med utblickar både mot 
det himmelska och det jordiska landskapet. När Albion efter sin död träder 
in i denna himmelska värld, visar det sig att den åstundade föreningen med 
Nuna stöter på allvarliga förhinder. Nuna visar sig nämligen besitta en 
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andlig mognad som Albion alldeles saknar. I enlighet med Swedenborgs 
krav på den fullkomliga själssympatin som en nödvändig förutsättning för 
ett sant kristligt äktenskap, sänds Albion tillbaka till jorden för att, som en 
botgörare eller Kristi efterföljare, komma till större mognad. Albion får 
slutligen, i l ikhet med Kristus, ge sitt liv som ett offer, av kärlek till med
människorna. Därmed är alla hinder slutgiltigt undanröjda och Albion 
lyfts upp till Nuna, varefter den slutgiltiga återföreningen kan äga rum. 

Gud och människa - erotisering av teologin 
Min tolkning av Murnis tar sin utgångspunkt i ett universellt kärleks
begrepp, där mänsklig och gudomlig kärlek flödar ur samma källa. Med 
Anders Nygrens terminologi innebär detta att eros och agape har förenats 
i en syntes. I Murnis ställs emellertid eros på ett osedvanligt tydligt sätt i 
centrum. Den heterosexuella kärleken blir ett så totalt dominerande mön
ster för enheten att den också kommer att prägla romanens teologiska 
innehåll. Detta får till följd att även relationen mellan Gud och människa 
erotiseras. 

I kapitlet »Hennes första kyss« som föregår »Sommarhuset«, möter 
Albion, efter sin död, för första gången Nuna i den himmelska världen. I 
detta möte blir han med förtvivlan varse att han inte kan förenas med sin 
älskade. Hon är strålande skön, han är fortfarande gammal och sjuk och 
de kan knappt känna igen varandra: »Du rena! du rena, lyft mig, att jag 
måtte blifva såsom du!« (82) Genom Nunas kyss påbörjas en förvandling, 
som ger honom styrka att gå uppför ett högt berg, på vars topp sommar
huset ligger. Där möter han en ängel som han ber om andlig upplysning: 
»Ja - Herre - att jag måtte^få veta något om Gud den aldrahögste, och om 
Menniskan.« (85) Därefter följer ängelns undervisning, som mynnar ut i 
Albions önskan att återvända till jorden, »och der vandra, tills jag af 
gerningar efter Guds vilje blir så förädlad, att jag kan vara hos Nuna« (95). 
Jag ämnar nu grundligare analysera innehållet i den del av ängelns under
visning, som handlar om innebörden av Kristi verk på jorden. 

Vad som omedelbart slår läsaren är att ängeln nästan axiomatiskt fram
ställer Gud som manlig och mänskligheten som kvinnlig: »Si - detta är 
sägnen om den stora Föreningen emellan Herren den oändlige Sjelfve och 
hans hustru, Menniskan i stort.« (93) Att ett komplementärt könsideal 
präglar ängelns beskrivning av förhållandet mellan Gud och människa, 
framgår redan tidigare i kapitlet av ängelns närmast programmatiska fast
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slående av Guds/mannens och människans/kvinnans olika roller: »Herren 
Gud, det oändliga Sjelfva, är den, som alt ting gör här i verlden: han är 
Mannen. Menniskan [...] sjelfva det Ändliga, gör intet af sig; men alt göres 
i och genom henne. Henne tillkommer att vilja vända sig åt honom: hon är 
Qvinnan.« (88) Här framträder tydligt Guds/mannens skapande aktivitet 
kontra människans/kvinnans mottagande passivitet. 

Eftersom Gud beskrivs som man och människan som kvinna, framställs 
förhållandet dem emellan som en erotisk förbindelse, där mänskligheten 
förenas med Gud »till evig salighet, - såsom en Hustru med sin man« (93). 
Så långt tycks Almqvist följa den pietistiska och herrnhutiska brudmys
tikens traditionella mönster. Det blir emellertid snabbt tydligt att han tän
jer gränserna för detta mönster genom sin erotiska frispråkighet. Medan den 
traditionella brudmystiken beskriver Kristi och människosjälens innerliga 
kärleksrelation, i ett sensuellt men dock återhållet bildspråk, benämns 
Kristus i sommarhuskapitlet »Jesus Christus på jorden, Guds bromo« (93), 
vilket är Almqvists benämning på det manliga könsorganet. På motsvar
ande sätt beskrivs mänskligheten som Guds »Hustrus lif« (93), dvs. som 
kvinnligt genitalium. Inkarnationen och försoningen skildras explicit som 
ett samlag mellan Gud och mänskligheten. Försoningen utgör en erotisk 
klimax, varefter »Guds bromo« i döden på korset sjunker tillsammans och 
drar sig, i uppståndelsen och himmelsfärden, »åter in till det oändliga, gu
domliga. Ty föreningen var nu fulländad.« (93) 

I ängelns undervisning i sommarhuskapitlet framstår Kristi gärning -
inkarnationen, försoningen, uppståndelsen och himmelsfärden - som det 
ena stora enhets- och syntesskapande verket, vars resultat är den åter
upprättade kontakten mellan Gud och människa. Därför benämns också 
inkarnationen och försoningen »den stora Föreningen« (93). Samtidigt blir 
vi varse att det andra stora enhets- och syntesskapande verket är den and-
ligt-erotiska föreningen mellan man och kvinna. Almqvists önskan att 
sammanföra dessa två centrala syntesskapande verk och låta dem ömse
sidigt belysa och berika varandra, framstår som det avgörande skälet till 
den drastiska erotiseringen av teologin. 

Även ängelns beskrivning av Kristi verk, inkarnationen och förson
ingen, ansluter nära till ett komplementärt könsideal och kan beskrivas 
som gudomlig/manlig aktivitet kontra mänsklig/kvinnlig passivitet. I in
karnationen är initiativet entydigt Guds och Kristus penetrerar, i sin egen
skap av Guds fallos, den som kvinna eller hustru uppfattade mänsklig
heten. Människan/kvinnan förhåller sig pure passive i detta försonande 
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och frälsande samlag. Detta synsätt tycks, i strid mot Almqvists Sweden-
borginspirerade teologiska grundhållning, där betydelsen av människans 
egen aktivitet betonas, märkligt väl ansluta till den klassiskt lutherskt-or-
todoxa markeringen av människans passivitet i rättfärdiggörelsen. För
klaringen är väl dock närmast den att Almqvists kristologi i detta fall säger 
mer om hans tidiga uppfattning om det komplementära förhållandet mel
lan den jordiske mannen och kvinnan, än om hans teologiska grundsyn. 

Almqvists originella beskrivning av relationen mellan Gud och män
niska föranleder några preciseringar av idémässig art. När Swedenborg 
skall förklara sexualitetens uppkomst, spelar tanken på inflytande, in-
fluxus, en viktig roll. Enligt Sverker Sieversen innebär begreppet »vanligen 
en påverkan från Herren«. Från Gud utgår nämligen »en mängd sfärer 
(sphaerae)«, däribland »även en fortplantningssfär (sphaera propagatio
ns). Denna gudomliga 'kraft' genomtränger världsalltet, från änglarna i 
den tredje himlen, till människorna och de lägre djuren, ja ä ven till växt
riket.«57 Almqvist framställer i Murnis Swedenborgs tanke om Guds in
flytande på ett ytterligt handfast sätt. Albions och Nunas erotiska förening 
beskrivs nämligen som den direkta följden av ett tydligt tecken från Gud, ty 
»Herren tecknade åt dem i deras håg, så att de sjönko ned vid blomkorsets 
fot« (151). Om Almqvist låter sambandet mellan Guds inflytande och den 
konkreta sexuella handlingen vara så direkt och omedelbart, är steget inte 
särskilt långt till att även erotisera Guds egen relation till människan. En 
sådan manöver underlättas också av att Almqvist beskriver Gud i utpräglat 
kroppsliga kategorier. Även i detta hänseende tycks Almqvist ha inspi
rerats av Swedenborgs tillämpning av antikens föreställningar om för
hållandet mellan mikro- och makrokosmos. Enligt Martin Lamm betrakt
ar Swedenborg människogestalten som norm för allt skapat. Alla himlar 
bildar tillsammans »en enda människa, den största människan (maximus 
homo)«.58 Men denna föreställning kan också utsträckas till att gälla Gud 
själv. Följden blir att »hvarje kroppsdel, hvarje organ, hvarje egenskap hos 
henne har sin korrespondens i den största människan, Guds rike, och där
för också en ännu högre motsvarighet hos gudamänniskan själf«.59 Denna 
föreställning har lett till Almqvists egenartade och våghalsiga kristologi. A 
ena sidan uppfattas Kristus, i enlighet med Swedenborgs antitrinitariska 
teologi, som identisk med Gud. A andra sidan beskrivs Kristus, i enlighet 
med korrespondenstänkandet och maximus homo-föreställningen, som en 
del i Guds kropp, närmare bestämt som »Guds bromo«. Följdriktigt mot
svarar mänskligheten i sin helhet de kvinnliga könsdelarna. Enligt ängelns 
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undervisning i sommarhuskapitlet går Jesus Kristus, i sin egenskap av 
Guds fallos, in »i Andlighetens, Mensklighetens, sin Hustrus lif« (93). 
Därför beskrivs också själva Murnisön, de saliga människornas himmelska 
hemvist, som »hela mänsklighetens, Guds Bruds, den oändliga Qvinnans 
yunis« (154).60 

En viktig frågeställning gäller verkets förhållande till brudmystiken. 
Härvidlag har den tidigare forskningen särskilt pekat på influenser från 
Swedenborgianism och herrnhutism. Lamm har diskuterat Swedenborgs 
eget förhållande till herrnhutismen. Under hans religiösa kris, som kul
minerar under Englandsvistelsen 1744-1745, är hans intresse påtagligt, 
vilket bl.a. kommer till uttryck i »en extatisk Jesuserotik, som säkerligen ej 
är oberoende af herrnhutismen«.61 Efter kristidens slut fjärmar sig Swe
denborg på nytt från den herrnhutiska fromheten, inte minst dess brud
mystik. Denna polemiska tendens framträder, enligt Lamm, i De amore 
conjugiali, särskilt i kapitlet »Herrens och församlingens äktenskap, och 
dess motsvarighet«. I detta kapitel polemiserar Swedenborg mot herrnhut-
ismens uppfattning av mannen i äktenskapet som en vicarius Christi: »Det 
är ett allmänt tal inom församlingen, att liksom Herren är församlingens 
hufvud, så är äkta mannen hustruns; hvaraf skulle följa, att äkta mannen 
förebildar Herren, och hustrun församlingen.«62 Enligt Swedenborg kan 
det inte förhålla sig så, eftersom »Herren är församlingens hufvud, och 
menniskan, man och qvinna, är församlingen, och ännu mera äkta man 
och hustru tillsammans«.63 Enligt Lamm innebär dessa ord att relationen 
mellan Gud och människa varken skall uppfattas eller beskrivas i erotiska 
termer. Tvärtom vill Swedenborg »motverka denna förblandning mellan 
kärleken till Gud och den erotiska trängtan, genom att ge den senare ett 
mål i evighetens värld, höja den till längtan efter den himmelska makan. 
Den äktenskapliga kärleken förblir därigenom äktenskaplig kärlek äfven i 
lif vet efter detta.«64 

Lamms starkt markerade boskillnad mellan Swedenborgs och herrnhut-
ismens åskådningar har ifrågasatts av senare forskning.65 Däremot torde 
Lamm ha fullt fog för påståendet att Almqvist knappast varit medveten om 
eller intresserad av de principiella skillnaderna mellan Swedenborgs upp
fattning och herrnhutismens brudmystik: »Hos Almquist inträder för
blandningen på nytt. Han låter fullt medvetet sina hjältars jordiska kärleks
trängtan glida öfver till trängtan efter den himmelske brudgummen, Kris
tus.«66 

Här är Lamms uppfattning utan tvivel fruktbar. Visserligen ansluter 
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Almqvist i »Sommarhuset« i vissa avseenden till Swedenborgs uppfattning 
i kapitlet »Herrens och församlingens äktenskap, och dess motsvarighet«. 
Liksom hos Swedenborg betraktas man och kvinna, i s itt förhållande till 
Gud, som en organisk enhet. Men medan Swedenborg beskriver Gud res
pektive man och kvinna i termer av »församlingens hufvud« och »försam
lingen« och förnekar den direkta motsvarigheten till det jordiska äktenska
pet, applicerar Almqvist utan att tveka begreppen man och hustru, och 
beskriver förhållandet mellan Gud och människa som ett samlag. Almqvist 
tycks således ha varit oförmögen eller ovillig att uppfatta innebörden av 
Swedenborgs icke-erotiska framställning, som Lamm betecknar som »oer-
hördt nykter och abstrakt«.67 När det gäller Almqvists förhållande till 
brudmystiken, tycks Lamms uppfattning vara att Almqvist har kombinerat 
Swedenborgs äktenskapsideologi med herrnhutismens höga och erotisera-
de känslotemperatur. Detta framstår som en intressant tanke, men Lamm 
anlägger i första hand ett psykologiserande betraktelsesätt på brudmys
tiken i Murnis, i anslutning till den herrnhutiska brudmystikens tendens att 
beskriva människosjälen som kvinnlig och trosrelationen till Kristus, brud
gummen, som ett erotiskt förhållande: »Det kan vid första ögonkastet sy
nas otroligt, att Almquist själf känt denna feminint sexuella känsla gente
mot det gudomliga. Det synes mig dock både af hans dikter och brefutta-
landen vara otvetydligt, att så är förhållandet.«68 

Utan att vilja förneka värdet av en psykoanalytisk tolkning av Almqvists 
brudmystik, vill jag dock snarare ta fasta på hans självständiga och origi
nella användning av brudmystiken som litterär form. Trots otvivelaktiga 
och starka incitament från såväl swedenborgianism som herrnhutism måste 
den givna utgångspunkten vara att Almqvist varken är swedenborgare el
ler herrnhutare. Som romantisk författare kan han fritt förfoga över och 
kombinera element från både Swedenborg och herrnhutismen. Ett origi
nellt resultat av denna kombination av Swedenborgs äktenskapsideologi 
och herrnhutisk känslosamhet är tänjningen, intill bristningsgränsen, av 
brudmystiken i Murnis. Den traditionella herrnhutiska och pietistiska 
brudmystiken kan beskrivas som utpräglat individualistisk. I sångsam
lingar, andaktsböcker och brev läggs tyngdpunkten på erfarenheten av den 
innerliga relationen mellan den enskilda själen och Kristus, som beskrivs i 
termer av en kärleksrelation mellan brudgum och brud. I »Sommarhuset« 
överförs det erotiska bildspråket till att avse Kristi verk, inkarnationen och 
försoningen. Det är inte längre den enskilda individens religiösa erfarenhet 
som beskrivs i erotiska termer, utan det dogmatiska innehållet. Detta inne
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bär otvivelaktigt en ovanlig och uppseendeväckande tillämpning av brud
mystiken. Eftersom det dogmatiska innehållet dessutom återges med sådan 
påtaglig erotiskt frispråkighet, så frispråkig att Lamm ännu 1915 anser 
ängelns undervisning »i tryck oåtergiflig«,69 är effekten, i jämförelse med 
traditionell brudmystik, drastisk. 

I vilken grad det andligt-erotiska synsättet på förhållandet mellan Gud 
och människa, liksom på förhållandet mellan man och kvinna, genomsyrar 
den unge Almqvists tänkande, kommer tydligt till uttryck i e tt brev från 
den fjärde september 1828 till vännen J.A. Hazelius. I detta brev kommer 
Almqvist in på frågan hur kärleken mellan Gud och människa på ett adek
vat sätt skall beskrivas. Frågeställningen har aktualiserats av Hazelius stu
dier i den kvietistiska mystikens skrifter. Trots brevets missmodiga ton och 
trots den uppgivenhet som vid 1820-talets slut tycks prägla Almqvists syn 
på kärlekens möjligheter och på den erotiska föreningen som syntesskap-
ande kraft, försvarar han med frenesi beskrivningen av kärleken mellan 
Gud och människa i erotiska termer. Även när Almqvist i det närmaste 
tycks ha uppgivit tanken på den erotiska föreningen som syntesskapande 
kraft, försvarar han den. 

Men, säger du: det är likväl den stora Skilnaden, att enligt Svedenborg, betraktas 
Kärleken emellan Christus och oss på ett conjugialt sätt. Christus och Mensklig-
heten stå der framför hvarann såsom Man och Qvinna. Det är med ett ord, Köns
kärlek emellan dem. - Enligt andra framställningar är det icke Köns-kärlek, utan 
snarare varm Vänskap (ett mystiskt Själs-öfverlåtande, Pistis/Förlitande) dem 
emellan.70 

Trots de skiljaktiga skrivsätten mellan Swedenborg och andra mystiker, 
t.ex. Thomas a Kempis, hävdar dock Almqvist att båda har samma avsikt, 
nämligen att skildra »menniskans öfverlåtande i Gud«.71 

Aldeles detsamma bjuder Svedenborg (och jag vet ej huru något annat kan bjudas); 
men han uppklarnar detta förhållande derigenom, att bari visar, det detta förhål
lande just egentligen är äktenskapets förhållande, när det tages i sin fullkomliga 
och heliga storhet. Den ena conjugiala Factorn/Po/erc=Maken öfvergifver sig sjelf, 
söker icke sig, utan förflyr och dör i den andra.72 

Att Almqvist har just Murnis i åtanke när han skriver detta brev, bestyrks 
av hans egen not till det kursiverade ordet dör. Hans kommentar lyder kort 
och gott: »Bromo och Yuni dö i hvarann.«73 Det framgår också av brevet 
att komplementaritetstänkandet fortfarande spelar en viktig roll. Makar
nas relation beskrivs nämligen med hjälp av begreppet pol. Samtidigt som 
Almqvist åsyftar de geografiska polerna, anknyter han till de vetenskapliga 
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upptäckterna kring magnetism och elektricitet, vilket ytterligare förstärker 
bilden av de två könen som komplementära motsatser. 

Man och kvinna - sakralisering av erotiken 
Om Almqvist å ena sidan erotiserar det andliga livet, sakraliserar han på 
motsvarande sätt det erotiska livet. Att så är fallet framgår med stor tydlig
het av Murnis' beskrivningar av kärleksrelationer mellan man och kvinna. 
Hit hör berättelserna om Lucinda och Almon, Azilia och Theramonte, 
Ragnhild och Hermios, Stellamira och Arginaldo, Rosalduna och hennes 
älskade samt, framför allt, Nuna och Albion. 

Almqvists sakralisering av erotiken framträder vid upprepade tillfällen. 
Ibland gör de erotiska skildringarna bruk av begrepp som tycks vara häm
tade ur den gängse gudstjänstterminologin, som när Lucindas och Aimons 
kärleksstund benämns »helig« (52). Det är dock framför allt i kapitlet 
»Blomkorset«, där Albions och Nunas slutliga förening skildras, som 
sexualakten får påtaglig gudstjänstkaraktär.74 Deras vandring upp till 
blomkorset gestaltas tydligt som en vigselakt: »När de fördenskull gingo 
upp till det heliga Blomkorset, föllo de båda på knä vid dess fot, och de 
sågo en hvit Dufva flyga kring Korsets spets. De sjönko på sina ansigten, 
tillbedjande, och sade, Si ingen är, utan allenast Herren!« (149) Men alta
ret förvandlas omedelbart till en brudsäng, när »Herren tecknade åt dem i 
deras håg, så att de sjönko ned vid blomkorsets fot« (151). 

Otvivelaktigt kan Almqvists framhävande av erotikens gudstjänstkarak
tär sättas i samband med såväl Swedenborgs som Zinzendorfs äktenskaps
syn. Båda syftar till en uppvärdering av äktenskapet, även dess erotiska 
dimension. Martin Lamm menar att De amore conjugiali måste bedömes 
mot bakgrund av samtidens äktenskapsmoral, vilket leder honom till slut
satsen att verket »skrifvits i det uppriktiga syftet att återupprätta äktenska
pets helgd«.75 Likaledes hyllar Zinzendorf och herrnhutismen, för att ci
tera Emanuel Linderholm, »den nya, mot såväl radikal pietism som en 
frambrytande naturalism häfdade betraktelsen af äktenskapet såsom en 
äfven till sin natursida religiös akt«.76 Den sexuella gemenskapen ges såle
des närmast sakramental status och Zinzendorf har, enligt Paul Kluck-
hohn, »die Eheverbindung damit zu einer ebenso heiligen und religiös 
bedeutsamen Handlung erhoben wie das Abendmahl, 'so dass kein Altar 
zu rein und zu heilig vors Ehe-Bett war'«.77 

Det som å ena sidan innebär en uppvärdering av erotiken, leder å andra 
sidan till en påtaglig spiritualisering av densamma. När Zinzendorf tiller
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känner sexualakten närmast sakramental status, utestänger han i samma 
ögonblick sinnligheten från den: »Es war nur konsequent, dass er alle 
sinnliche Wollust aus der Geschlechtsvereinigung ebenso ausgeschaltet 
wissen wollte 'wie die Begierde eines Weintrinkers aus dem Genuss des 
Abendmahles'.«78 Som vi skall se är Almqvist långt ifrån villig att följa 
Zinzendorf i dennes långtgående spiritualisering av sexuallivet. 

En viktig aspekt av sakraliseringen av erotiken, vid sidan av att höja dess 
värde, är återigen den tydliga komplementära synen på manligt och kvinn
ligt. Även här torde i synnerhet herrnhutismens åskådning ha spelat in. 
Westman Berg har påvisat betydelsen av det faktum, att mannen i det 
herrnhutiska äktenskapet betraktas som en »Vice-Krist«.79 Detta innebär 
att Kristus är den egentliga äktenskapspartnern, och att maken endast 
fungerar som Kristi vikarie, vicarius Christi, under jordelivet. För de unga 
hjältinnornas vidkommande i Murnis innebär detta synsätt, enligt West
man Berg, att Gud »småningom utbyttes mot den jordiske brudgummen, 
som betraktades som hans avbild«, vilket i sin tur tenderar att leda till en 
»hyllning av det manliga som något gudomligt«.80 

Påtagligt herrnhutisk klingar den undervisning de unga flickorna i Mur
nis får ta del av. Den består i a tt kvinnorna »ställas framför en tafla, att 
skåda det Gudomliga i Christi gestalt, hvilken är det manliga Sjelfva« 
(128) . Slutsatsen av detta beskådande är, »att de alla äro Herrans tro-
lofvade. Alla - derföre skall hvarje enskildt, för Herrens skull, blifva tro-
lofvad och Brud åt någon af de enskildte Män, som äre Hans afbilder« 
(128). I enlighet med denna undervisning börjar flickorna studera gos
sarna, för att utröna vilken av dem som kan bli »Brudgum i Guds ställe« 
(128). 

Om Almqvist i de tidigare scenerna erotiserar kristologin genom att 
kalla Kristus »Guds bromo«, sker nu det omvända. Almqvist kommer att 
sakralisera erotiken genom att beskriva de manliga könsdelarna med kristo
logiska förtecken. När Albion knäböjer vid en källa, ser han den nakna 
Nunas spegelbild i källan. 

Och under det han låg knäböjd vid den klara källan, lindade sig purpurblommor 
kring den i lif stigande bromo. - Så sitter en leende ring af rubiner kring tvänne 
österlandsperlor; och bredvid dem uppgår en stjelk af det heligt flödande vin
trädet: - eller: så glimmar den ringen af solstrålar, hvilkas gloria går kring Gud -
Försonarens hufvud på korset. - (146) 

Om korset och även Kristi kropp på korset vid flera tillfällen beskrivs som 
ett falliskt tecken, sker nu även det omvända. Det manliga genitaliet sam-
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manliknas vid Kristus på korset. Den kristologiska tematiken förs vidare i 
de erotiska skildringarna. Albions och Nunas förening beskrivs som kon
ungens intåg i sitt slott. 

Och bromo gjorde helgonförbund med skönaste yunis i verlden: och hon mottog 
honom, såsom slottet emottager sin unge Konung, lemnande honom inträde i sina 
innersta aldratäckaste rum. Hvilken dansar icke af glädje i hela slottet och vill 
komma fram att få träffa den unga Konungen, då han ingår i s in prakt. (151) 

Bilden av konungen kan, med tanke på att Albions och Nunas förening 
utgör det främsta exemplet på den erotiskt-religiösa syntesen och därmed 
också Murnis' höjdpunkt, i förstone synas förvånansvärt profan. Man blir 
dock snabbt varse att det även vid detta tillfälle finns en syftning på Kristus
gestalten. Dels finns en tydlig referens till Kristi intåg i Jerusalem som frids
furste och konung: »MEn tu / dotter Zion / frögda tigh storliga; och tu 
dotter Jerusalem gläd tigh: sij / tin Konung kommer til tigh«.81 Dels infogar 
Almqvist i sin samlagsskildring en tydlig allusion till Johannesevangeliet. 

Ingen kan älska en Wän högre, än att han låter sitt lif för dess skull. - Det är 
Konungsligt. 

Det gjorde nu den ädle till Guds efterdöme; ty såsom flytande klar diamant 
strömmade lifvet ifrån hans innersta källor; och han tyckte det vara just saligt, att 
dö för henne! - Och åter uppstå, för att dö. (151) 

Citatets inledning refererar till Jesu avskedstal till sina lärjungar: »Thetta 
är mitt budh / at I skolen älska eder inbyrdes / såsom jagh hafwer älskat 
eder. Ingen hafwer större kärlek / än at en låter sitt lijf för sina wänner.«82 

Begreppet dö är, liksom vid flera andra tillfällen i Murnis, dubbeltydigt. A 
ena sidan är det uppenbart att det har en orgastisk innebörd. A andra sidan 
bevarar begreppet, genom den tydliga kopplingen till Kristi död och upp
ståndelse, sin teologiska betydelse.83 Även Albion framstår som en Kristi 
efterföljare eftersom han bokstavligen har offrat sitt liv för Hermios' och 
Ragnhilds skull. Denna insikt delger de också de andra änglarna efter sin 
ankomst till högre himmelska nejder: »O I ädle! vi fatta verkligen hvad I 
sägen, ty vi hafva sett en Broder gå i döden för oss af Kärlek.« (143) 

Jag har redan tidigare konstaterat att Almqvist räknar med två stora och 
avgörande enhets- och syntesskapande verk, å ena sidan Kristi död och 
uppståndelse och å andra sidan den andligt-erotiska föreningen mellan 
man och kvinna. Vid upprepade tillfällen sammanför Almqvist dessa syntes-
skapande verk och låter dem ömsesidigt belysa och berika varandra. Om 
denna konfrontation i det förra avsnittet ledde till en drastisk erotisering 
av teologin, blir resultatet nu en motsvarande sakralisering av erotiken. 
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Sammanliknandet av Kristus och det manliga genitaliet förstärker bil
den av manligheten som den aktiva och starka polen och motsvaras också 
av en påtagligt passiv Nuna. Trots att Nuna är sprängfylld av känslor inför 
mötet med Albion, säger hon inte vad hon känner, »ty det tillkom honom 
att tala. Ty hon kände att han var sjelfva Styrkan: Näst Gud, hvem vill jag 
luta mig till, om ej mot Albion!« (150). I det erotiska mötet är hon även 
påfallande passiv: »Så s val var hon af den däjeligaste oskuld; men under 
det hon låg, drog hon sig tillsammans, såsom Liljan för det angenäma 
morgonregnet, det hon bäfvande väntar.« (151) Kvinnan är den väntande 
och mottagande parten. Också i bilden av slottet markeras kvinnans passi
vitet. Slottet är i sig självt tomt och alla dess invånare tycks ivrigt invänta 
konungens ankomst som skall fylla slottet med sin närvaro. 

Aisbrand och Solavif- den erotiska och religiösa 
erfarenheten 

Jag har härovan försökt renodla två tendenser i Murnis, å ena sidan en 
långt driven erotisering av det teologiska och dogmatiska innehållet, å an
dra sidan en långtgående sakralisering av det erotiska innehållet. Det före
ligger ingen motsättning mellan dessa två tendenser, eftersom både eroti
sering och sakralisering står i tjänst hos Almqvists enhets- och helhetstänk
ande. Tvärtom torde Almqvist eftersträva att låta andligt och erotiskt stän
digt övergå i varandra, eftersom målet är att skildra en fullkomlig andligt-
erotisk syntes. Blandformen framstår således som den naturliga. I kapitlet 
»Aisbrand« möter ett illustrativt exempel. 

Aisbrandtexten är tydligt skiktad. A ena sidan beskrivs den erotiska re
lationen mellan Aisbrand och Solavif. Å andra sidan gestaltas en innerlig 
relation mellan Kristus och människan. Almqvists poäng med denna bland
form är givetvis att de båda skikten inte skall skiljas ut, utan att andligt och 
erotiskt skall flyta samman i en odelbar helhet. Han försöker alltså gestalta 
en erfarenhet, som simultant kan beskrivas som både erotisk och mystisk. 
Låt oss trots detta betrakta de två skikten var för sig. 

Låt oss till att börja med betrakta berättelsen om Aisbrand och Solavif 
som en primärt erotisk text. Aisbrandkapitlet återger två älskandes tra
giska öde, enligt schemat förälskelse - skilsmässa - återförening. Efter ett 
första möte och en hastigt uppblossande förälskelse skils de båda älskande 
brutalt åt. Under en strid överlämnar sig Aisbrand till fienden för att rädda 
landet och blir halshuggen av kung Hollokind. Kungen grips av åtrå efter 
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Solavif och låter fängsla henne. Solavif står enträget emot kungens idoga 
förförelseförsök, samtidigt som hon ivrigt ber att hon skall få dö. En natt 
kommer Albion och meddelar, som Guds sändebud, att Solavif skall dö 
och att det skall ske på det sätt hon själv önskar. Hon svarar: »O - låt mig 
få dö af Aisbrand!« (114) Efter döden återförenas de två älskande slutgil
tigt i Murnis' himmel. I slutkapitlet ser Albion Aisbrand komma ridande 
på en häst, »och då han kom närmare, syntes äfven Solavif sittande i hans 
famn, tillsammans såsom en Ängel« (161). 

Westman Berg har påvisat att kvinnogestalterna i Murnis som regel, med 
Cossruna som lysande undantag, framstår som »traditionellt tecknade«, 
dvs. veka, räddhågade och tystlåtna.84 I viss mån avviker även Solavif från 
detta mönster. Gentemot kung Hollokinds förförelseförsök framstår Sola
vif in te som passiv och undergiven, utan tvärtom fylld av kraft och beslut
samhet: »Konung! jag vet, hvad du vill min kropp. Du har tagit mig till 
fånge: Gud har gifvit mig i din magt, så att jag icke kan motstå dig. Will du 
nu bifalla min enda begäran?« (113) 

I Solavifs erotiska dröm eller hallucination, som för övrigt mynnar ut i 
hennes död, är det emellertid slående hur kontrasten mellan manlig aktivi
tet och kraft kontra kvinnlig passivitet åter blir tydlig. I skildringarna av en 
äkta och sann erotiskt-andlig relation mellan man och kvinna tycks det 
som om komplementaritetstänkandet konsekvent slår igenom. När Solavif 
i sin erotiska dröm ser Aisbrand, förvånas hon först över gestaltens mäk
tighet och upplever på motsvarande sätt sin egen litenhet. 

Nu såg hon upp, och såg en ofantlig gestalt, som räckte ända ifrån det oändliga 
Uppåt, till det oändliga Nedåt. Hans ansigte var blidare än Solen. Han liknade 
Aisbrand. 

O Aisbrand - tänkte hon - du är allt! jag är intet! - och hon tyckte sig vara så 
oräkneligt liten emot hans ofantliga storlek. (114 f.) 

Solavifs passivitet i detta skeende illustreras med den flod eller ström i vil
ken hon simmar, eller snarare, motståndslöst förs fram. Även denna klara 
flod utgår från Aisbrand, närmare bestämt »genom slutet af den höga 
rankan« (115). Det är sålunda tydligt hur den manliga aktiviteten och 
kraften knyts till de manliga könsdelarna. Det är också inför dessa som 
Solavif fylls både av förvåning och beundran. 

Ofvan för sig såg hon tvänne aflånga stora klot, lysande af Alabaster, ändock så
som lefvande: och himmelens guldstrålar brötos i hulda färgor mot de veck, som 
syntes omgifva dem. 

Ofvanom dem utgeck en lång ranka, fyllig och herrlig. Äfven den glänste såsom 
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Alabaster så hvit mot himmelen, och strimor, såsom Safirgrenar, gingo på några 
ställen deromkring. (115) 

Texten utmynnar i Solavifs fysiska död: »Då brusto pulsarne sönder i 
hjertat af hennes kropp, som låg i tältet.« (115) Samtidigt är begreppet dö 

nära relaterat till den sexuella orgasmen. Detta framgår redan av Solavifs 
bön om att få dö på det sätt hon själv önskar, nämligen »af Aisbrand«, 
liksom av hennes utrop: »Gud förbarma dig öfver den lilla: Det nalkas! det 
nalkas! [...] Herre Gud! o tag mig! ty nu dör jag af Aisbrand!« (115) I en 
orgastisk sammansmältning dör Solavif, »såsom upplöst sjelf till ett intet« 
( 1 1 5 ) -

Detta är Aisbrandkapitlets ena skikt. Låt oss därmed gå över till frågan 
om Aisbrandtexten som en gestaltning av relationen mellan Kristus och 
människan. När det gäller denna Kristusrelation, föreligger en påtaglig 
skillnad mellan gestaltningen av denna i kapitlet »Sommarhuset« och i 
kapitlet »Aisbrand«. Om det förra kapitlet kan beskrivas som en teologisk 
utläggning, nästintill en predikan, kring Guds/Kristi relation till mänsklig
heten i stort, handlar det senare om Kristi relation till den enskilda männis
kan och hennes upplevelse av denna relation. Om det förra beskriver en 
erotisering av teologin och dogmatiken, beskriver det senare en erotisering 
av den religiösa eller mystika erfarenheten. Skildringen i kapitlet »Ais
brand« utgår nämligen i hög grad från Solavifs upplevelse av mötet med 
Aisbrand/Kristus. Härigenom kan Aisbrandtexten, på ett entydigare sätt 
än Sommarhustexten, knytas till den herrnhutiska brudmystiken. Martin 
Lamm har även i fråga om denna text konstaterat sambandet med brud
mystiken men tolkar det, som jag redan varit inne på, biografiskt-psykolo-
giskt, som att Almqvist själv erfarit Solavifs »feminint sexuella känsla gen
temot det gudomliga«.85 

Det brudmystika inslaget introduceras i texten genom att Aisbrand får 
tydliga drag av gudomlig gestalt eller Kristusgestalt. Den ofantliga gestal
tens ansikte var, sägs det, »blidare än solen« (114). Denna närmast kos
miska gestalt, med ett ansikte likt solen, anknyter såväl till Matteusevan-
geliets berättelse om Kristus på förklaringsberget, som till Uppenbarelse
bokens ord om den förhärligade Kristus. Matteus skriver nämligen att 
»hans ansichte skeen som solen« och Johannes skriver på likartat sätt att 
Människosonens »ansichte skeen såsom klara solen«.86 

Arne Bergstrand har, i sin avhandling om Almqvists Songes, på ett in
tressant sätt utvecklat tanken »på en gudomlig brudgum«.87 Bergstrand 
ser detta bekräftat i en av Almqvists songes, den flera år senare tillkomna 
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»Solavifs sång«, där brudmystiken inte längre är inflätad i den erotiska 
drömmen, utan »uppträder självständig«.88 Jag citerar de två avslutande 
stroferna ur denna songe. 

Jesus Christus, du min källa, du mitt lif, 
gif att jag får slockna 
ut hos dig. 

Nu jag ser den gröna strand, 
Ack, här är det sköna land. 
Hvita ande, o tag min hand. 
Här skola vi evigt le hos hvarann.89 

Bergstrand knyter denna songe till skeendet vid Solavifs dödsstund och 
beskriver det komplexa sambandet mellan Aisbrandextas i Murnis och 
Kristusextas i »Solavifs sång« på följande sätt: »Aisbrandextasen, som när 
livet begynte fly hade glidit samman med trängtan efter den gudomlige 
brudgummen, har nu övergått i ren Kristusextas:«90 Samtidigt hävdar 
Bergstrand att detta inte är diktens slutliga position, eftersom slutstrofen 
utmynnar »i ett accepterande av murnistillvaron«. Vem slutstrofens vita 
ande egentligen åsyftar framstår dock, enligt Bergstrand, som oklart.91 

Denna oklarhet, i såväl Murnis som i »Solavifs sång«, beträffande förhål
landet mellan Aisbrandgestalt och Kristusgestalt, är i s ig själv tänkvärd, 
eftersom själva oklarheten tydligt illustrerar Almqvists försök att simultant 
gestalta en erfarenhet som på en och samma gång är erotisk och religiös. 

Det kristocentriska perspektiv som rycker in i Aisbrandkapitlet leder till 
att vissa begrepp får en mer komplex innebörd än vad de först tycktes ha. 
Jag tänker åter på begreppet »dö«, som jag härovan primärt givit en orgas-
tisk innebörd. Det är emellertid uppenbart att begreppet också har en and
lig innebörd, som beteckning för den innerliga föreningen med det gudom
liga eller med Kristus själv. I Nya Testamentet används ofta begreppet 
»dö«, med innebörden att dö bort från världen, från synden eller från sig 
själv, för att leva i Kristus.92 I Aisbrandkapitlet beskrivs således också en 
unio mystica, där själen uppgår i Gud, »såsom upplöst sjelf till ett intet«. 
(115) Det är också denna innebörd som träder fram i »Solavifs sång«: »Je
sus Christus, du min källa, du mitt lif, / gif att jag får slockna / ut hos 
dig.«93 

Om man primärt tolkar Aisbrandkapitlet som en beskrivning av män
niskans upplevelse av förening med Kristus, dvs. upplevelsen av unio mys-
tica, kommer sambandet med Sommarhuskapitlet, där Kristus framställs 
som Guds »bromo«, att åter aktualiseras. Där handlade det om Kristi rela
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tion till mänskligheten i stort. Eftersom Aisbrandkapitlet beskriver den 
enskilda människans erfarenhet av Kristusrelationen, kommer sambandet 
mellan Kristus och »bromo« att innebära, att den religiösa upplevelsen 
påtagligt erotiseras. Erfarenheten av unio mystica likställs med den ero
tiska extasen. Den religiösa och erotiska upplevelsen framstår som iden
tiska eller, i varje fall, nära besläktade med varandra. 

Äter ser vi hur Almqvist medvetet använder sig av brudmystikens ut
trycksformer och tänjer dess gränser maximalt i syfte att framvisa den reli
giösa och erotiska erfarenheten som två av tillvarons mäktigaste syntes-
skapande krafter. Som jag redan framhållit framträder dessutom i Aisbrand
kapitlet släktskapet med den traditionella pietistiska och herrnhutiska 
brudmystiken tydligare än i Sommarhuskapitlet, framför allt genom sin 
individualistiska grundton. Det är den personliga religiösa och erotiska 
erfarenheten som ställs i centrum. 

I Aisbrandkapitlet apostroferas flera gånger den flod eller ström som 
utgår från den kosmiska Aisbrand- eller Kristusgestalten. Där omtalas 
»den strida strömmens vällust«, »den klara floden«, »ljufliga böljor« och 
slutligen »den angenäma floden« (114 f.). Dessa bilder leder åter tankarna 
till pietismens och herrnhutismens sångsamlingar. Mose och Lamsens Wi-
sor utkom med sin första upplaga år 1717, men utgavs därefter i ett mycket 
stort antal nya upplagor under 1700- och 1800-talet. I den tolfte »visan«, 
»Om Jesu Hudflängning«, besjungs blodet som strömmar fram ur Kristi 
sår, som »O kärleks elf!« och i följande verser bl.a. som »brunn«, »flod« 
och »hav«.94 Exemplen på denna koppling till Kristi blod kan mångfaldi
gas. Emellertid kan också den gudomliga kärleken, utan någon omedelbar 
koppling till Kristi blod, beskrivas med bilden av det omätligt djupa havet. 
I den fyrtioförsta »visan«, som, med hänvisning till 1 Kor. 13, har titeln 
»Om Kärleken«, besjungs den gudomliga kärleken med dessa ord: »Tu 
ewig kärleks brunn / all godhets ursprungs-källa / Som mànd'i ewigt lius 
från ewighet upwälla / Tu brinner uti et omätligt kärleks haf / Där intet 
ökar sig och intet tager af.«95 Samma användning av begreppen förekom
mer i de herrnhutiska sångsamlingarna Sions Sånger och Sions Nya Sånger. 
I den sistnämnda samlingen kan det heta: »O! kärlekshaf, utgjut din flod, 
/ Utöfver allas hjertan«.96 Det torde inte råda något tvivel om att »floden« 
och »strömmen« i Aisbrandkapitlet kan relateras till såväl den religiösa 
som den erotiska extasen.97 
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»Salighetens rena vällust« 
Vad avser Murnis' tydliga bejakande av den erotiskt-andliga sinnligheten, 
spelar begreppet vällust en viktig roll. Begreppet används vid sex tillfällen 
i romanen och framstår vid samtliga tillfällen som ett odelat positivt be
grepp.98 När Nuna besöker Albion i drömmen i samband med dennes jor
diska exil, kopplas begreppen vällust och oskuld samman: »Och hans 
sömn var så salig derunder och han vände sig omkring med vällust i löf-
bädden, nästan så oskyldig som Altet i Guds famn.« (102) Likaledes kopp
las begreppen vällust och renhet samman i beskrivningen av den rosen-
ranka som hänger ner från korset: »Salighetens rena vällust var betecknad 
med denna Ranka; ty sedan Herren hade stigit till Himlen, begynte det 
Helas blomning i Ändligheten.« (149) 

Begreppet vällust i Murnis tar inte ensidigt sikte på den sexuella njut
ningen. I Swedenborgs efterföljd fäster Almqvist tvärtom stor vikt vid att 
ett sant äktenskap skall vara grundat i inre själslig och andlig samstämmig
het. I kapitlet »De vigdes dal« undervisar en ängel om arten av en sådan 
sexuell gemenskap, där »lifvets förening« är målet. I en äktenskaplig rela
tion, som tar sikte på helheten, förhärligas också »kroppens lust«. Det är 
utifrån en sådan kontext som vällustbegreppet i Murnis i första hand måste 
förstås. 

Will du för Guds skull - så är lifvets förening denna Kärleks mål: då vill du blott 
med En; och kroppens lust förherrligas derunder; och du går oändligen uppåt. 
Detta är rent. - Will du för din egen skull - så är Kropparnes förening målet: - då 
vill du med Många. Lifvets förening kommer der icke als med; äfven kropparne 
förnedrigas derunder, och minskas slutligen till intet; du går då oändligen nedåt. -
Detta är orent. (74) 

Motsatsen till vällust är lystnad och, i viss mån, hetta. Det senare begreppet 
skall jag återkomma till. Med lystnad betecknas ett, från helheten, isolerat 
fysiskt sexuellt begär, där »Kropparnes förening« är det yttersta och enda 
målet. Lystnadens representanter i Murnis är kung Hollokind och drott
ning Hertrud. Ett av kungens förförelseförsök består i att visa Solavif ett 
slags pornografiska bilder, för att genom dessa kunna »väcka hennes lyst
nad«. Det visar sig emellertid att Solavif med lätthet genomskådar kungens 
syfte. 

Men när hon blickade upp och såg alt detta, gladdes hon i b egynnelsen, sägande: 
Mån jag icke nu har kommit ibland menlösa barn, hvilka ej frukta ljuset? men när 
hon såg på de målade gestalternas ansigten, huru falskt och skändligt de blickade 
omkring sig, ryste hon tillbaka häftigt. 
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Aisbrand! O Aisbrand! tankte hon i sitt aldra innersta; detta, ja alt detta 
ljufliga, som är teknadt, finnes också hos dig! - jag vet, att jag får det hos dig. 
Dock, du är ren, du änglalike! - det är alt i oskuld hos dig! - Men hvad är detta? 
Och hon dolde sitt anlete djupt i s ängen, gråtande ymnigt. (112) 

Solavif är oåtkomlig för lystnadens representanter, eftersom hennes kärlek 
tar sikte på helheten. Solavif kan därför karakteriseras som renhetens och 
oskuldens, men även vällustens representant. Följdriktigt dör hon också i 
en simultant erotisk och religiös extas, såsom upplöst »af den strida ström
mens vällust«. 

I detta sammanhang är det av ett visst intresse att studera Swedenborgs 
användning av begreppet vällust. Det tycks, som om begreppet har en före
trädesvis negativ innebörd i De amore conjugiali. Senare delen av verket 
har ju titeln Voluptates Insaniae de Amore Scortatorio." Här står begrep
pet vällust för den sexualitet, som står i motsats till den äktenskapliga kär
leken, t.ex. äktenskapsbrottet. Men Swedenborg använder också begrep
pet voluptas för att beskriva de goda följderna av en sant äktenskaplig 
kärlek. Av en sådan kärlek följer nämligen »sällhet, fägnesamhet, angenäm
het, vällust, och utaf dessas eviga åtnjutande en himmelsk lycksalighet«.100 

När Almqvist använder begreppet vällust i Murnis finns ingenting kvar av 
den negativa innebörd som vidlåder begreppet i De amore conjugiali. 

I detta sammanhang finns det också skäl att redogöra för Swedenborgs 
explicita sammankoppling av äktenskaplig kärlek och kyskhet. Även den 
sexuella njutningen är kysk, när den uppstår i gemenskapen mellan två 
likstämda själar, dvs. i en sant äktenskaplig kärlek. I sjunde kapitlet av De 
amore conjugiali formuleras detta samband i två pregnanta punkter: »IV. 
Den sant äktenskapliga kärleken är sjelfva kyskheten. V. Alla den sant äk
tenskapliga kärlekens förnöjelser, äfven de yttersta, äro kyska.«101 Inne
börden av Almqvists användning av de swedenborgska begreppen är up
penbarligen den, att ingen motsättning föreligger mellan voluptas och 
castitas, mellan vällust och kyskhet. Som ett anslag till romanens första 
erotiska skildring sägs om Lucinda att hon »alltid varit hågad av kyskhet« 
(47). Flera andra begrepp har också nära anknytning till kyskhetsbegrep
pet och förekommer frekvent, inte minst i anslutning till de erotiska sce
nerna. Ett tiotal gånger vardera använder Almqvist begreppsparen oskyl
dig/oskuld respektive ren/renhjärtad/renhet. 
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»det svalaste lif af helgon-oskuld« 
I förra avsnittet pekade jag på bejakandet av den erotiskt-andliga sinnlig
het som Almqvist benämner vällust. Vid sidan av detta begrepp måste man 
ställa ett annat, som är lika centralt, nämligen svalka. I Murnis förekom
mer begreppet ett tiotal gånger och det fortsätter att spela en viktig roll 
även i det senare författarskapet. I tidigare forskning finns exempel på hur 
vällusten och svalkan har uppfattats som varandras motsatser, en hypotes 
som därefter knutits till en biografisk-psykologisk tolkning. Martin Lamm 
hävdar således, att »denna egendomliga blandning af yttre sinnlig retelse 
och inre kyla« har sin grund »i en brist i Almquists eget temperament«.102 

En liknande iakttagelse görs av Algot Werin: I »en tidig version av Murnis 
möter man en kylig, passionslös sensualism som man inte riktigt vet hur 
man skall fatta. Det förefaller som om Almquist lyckats bedraga sig själv: 
driften hetsar honom icke och han förblir alltid 'sval'.«103 Dessa tendenser 
återför Werin slutligen, liksom tidigare Lamm, på Almqvists egen biografi 
och psykologi. Kärleksskildringarna i Murnis tolkas utifrån antagandet 
»att Almquist inte känt den verkliga passionen - han synes inte ha varit i 
stånd att känna den«.104 Dessa tolkningar måste man ställa sig tveksam 
till, särskilt som de anknyter till en svårbevisbar och ofta återkommande 
mytbildning kring Almqvists person. 

Henry Olsson menar däremot att bl.a. begreppet svalka måste förstås 
utifrån den totalsyntes av »känsla och förstånd, religion och filosofi, natur 
och ande etc.« som Almqvist eftersträvar:105 »De namn han förslagsvis 
använder äro sådana som nytt liv, liv i helhet, teosofi, teopnevsti, amoris-
mus, och som karakteriserande uttryck har han begagnat ord som helighet, 
hälsa, helhet, salighet, klarhet, friskhet, glad fromhet, styrka, frid, svalka 
etc.«106 Olssons tolkning ligger enligt min mening betydligt närmare san
ningen och till hans uppräkning skulle även begreppet vällust kunna fogas, 
vilket alldeles upphäver motsatsförhållandet mellan vällusten och svalkan. 
De förhåller sig snarare på ett komplementärt sätt till varandra. 

Rubriken för detta avsnitt är hämtad ur ett brev till Atterbom, daterat 
till den 12 september 1821, i vilket Almqvist som svar på Atterboms förfrå
gan om ett bidrag till Poetisk Kalender, just erbjuder Murnis. I brevet hän
visar Almqvist till ett samtal, där de två vännerna diskuterat den litterära 
framställningen av nakenhet och erotik: »Jag frågade dig då, om du ej an
såg det möjligt, att i romantisk, christen, helig, sval, ren, frisk mening fram
ställa denna nakna Skönhet: då den, i stället för den brånad och hetta, den 
såsom hednisk Nakenhet uppretar, här tvärtom skulle hos Åskådaren 
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väcka det svalaste lif af helgon-oskuld.«107 I detta brev ställs »brånad och 
hetta« mot »det svalaste lif af helgon-oskuld«. Motsatsen till svalkan är 
således inte vällusten. Svalkan betecknar långt ifrån ett kyligt, osinnligt till
stånd. Tvärtom har vi redan kunnat konstatera att den erotiskt-andliga 
extasen tydligt gestaltas i Aisbrandkapitlet. Båda begreppen, vällust och 
svalka, tar primärt sikte på helheten och bör tolkas som varandra komplet
terande begrepp. 

I Almqvists brev ställs däremot hetta i motsättning till svalka och be
tecknar den erotiska lidelse, som inte tar sikte på helheten. Jag har tidigare 
skildrat kung Hollokinds lystna begär efter Solavif. I samma kapitel fram
står drottning Hertrud som den kvinnliga exponenten för ett ensidigt ero
tiskt begär. Det sägs nämligen att Hertrud i hemlighet lägger beslag på »alle 
de män, som hon fann angenäme; och dödade dem, sedan hon egt dem en 
tid« (105). I berättelsen om drottning Hertruds vilda och besinningslösa 
begär efter Solavifs älskade Aisbrand, ställs »svalka« återigen mot »hetta«. 
I en strid blir Aisbrand sårad och tas om hand av kung Hollokinds drott
ning, som grips av ett okontrollerbart begär efter honom. Aisbrand avvisar 
henne bryskt och flyr ut ur drottningens läger. Hertrud förlorar förståndet 
och dör i rasande lidelse: »Men den förtviflade bet i gallret, så att det skum
made af fradga. Den andra dagen slickade hon fradgan bort leende. - Och 
hon dog; ty fradgan var giftig. -« (109) Inför detta omåttliga begär tycks 
Aisbrand vara kluven. Han är både förfärad och attraherad, »ty den under
liga förfärliga qvinnan satt alltid framför hans minne« (107).108 Det tycks 
som om drottning Hertruds passion smittar av sig på Aisbrand genom sin 
hetta och därför ber han också framför allt om svalka: »Då föll han på knä 
framför en sval Bäck, och sammanknäppte sina händer emot Gud i himme-
len [...] O Gud! ty jag är varm af förfäran öfver den skändliga! - och jag 
ville så gerna svalkas vid åsynen af en ren mö.« (107) 

Ett annat exempel på hur hetta ställs mot svalka ges i kapitlet »Lu-
cinda«. I detta kapitel förekommer begreppen »sval« och »svalka« fyra 
gånger. När Lucinda vaknar upp i himlen och tänker på sin älskade Almon 
»uppgeck en ljuflig svalka i hennes väsende; såsom dalarnes svalka efter 
regn« (49). Hon möter Almon och befinner sig strax i en erotiskt tillspetsad 
situation, på gränsen till samlag. Så långt går det emellertid inte, »ty dertill 
voro de icke ännu vigde« (52). 

Och när hon häraf blef så het, att hon nästan förskräcktes, vände hon sig häftigt 
till sin Brudgum, bedjande, att han skulle hjälpa henne ur detta qvalm. 

Men då hon åter såg upp och tyckte, att de bägge just insimmade i Purpur
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dimmorna - si, då var det allt försvunnet, och för hennes ögon låg en hel angenäm 
trakt i leende svalka. (52 f.) 

Trots att stunden beskrivs som »helig«, är dock den hetta och det »qvalm« 
Lucinda befinner sig i inget önskvärt tillstånd. Den sexuella åtrån motsva
ras ännu inte av den fullkomliga inre samstämmighet, som deras vigsel 
skall bekräfta. Därför sker också ett plötsligt scenskifte till ett landskap »i 
leende svalka«. I detta landskap sker deras slutliga förening, när en ängel 
med ett ametistprytt band binder »dem bägge tillsammans« och säger: 
»Herren älskar Eder! Nu ären I icke två, utan ett; och ingen skall hädanef
ter kalla Eder två. -« (53) Samtidigt som Lucinda och Almon sammanvigs 
till ett, sker en motsvarande sammangjutning av svalka och vällust. 

När Albion ser Rosalduna och hennes make förstår han genast att »de 
äro visst Ett« (123). Deras ömsesidiga samstämmighet är av både fysisk 
och andlig art, eftersom »de syntes tillsammans, såsom när tvänne rosen
ångor råkas och dofta in i hvarandra« (123). Över landskapet där de vand
rar vilar »en underbarhet af vällust« (124). Men vällusten kombineras med 
svalkan. Rosaldunas make uttrycker således sin erotiska relation på föl
jande sätt: »Jag omfamnade min Enda hvarje morgon och afton. - Och hon 
log emot mig derunder af sval oskuld, blommande såsom Winrankan emot 
Tempelväggen.« (125) 

När Albion och Nuna slutligen förenas efter sin långa skilsmässa, sker 
även detta i både vällustens och svalkans tecken. Guldkorset med rosen-
rankan som står längs Albions och Nunas väg mot blomkorset där de skall 
vigas, är ett falliskt tecken och betecknar »Salighetens rena vällust« (149). 
Samtidigt tecknas deras erotiska förening i svalkans tecken, ty »Nuna låg 
vidöppen i gräset bländande, såsom en i dalen upptäckt snödrifva om som
maren. Så sval var hon af den däjeligaste oskuld«. (151) 

Det finns anledning att i detta sammanhang antyda Almqvists fortsatta 
användning av begreppet svalka. Det förekommer ingenstädes så frekvent 
som i Murnis, men kan följas genom författarskapet långt fram i tiden. 
Liksom fallet är i Murnis, kombineras svalka och vällust med varandra. Ett 
belysande exempel ges i ett textfragment från 1830-talets mitt. Fragmentet 
brukar kallas »Älskade underbara« efter inledningsorden och har formen 
av en brevväxling mellan två älskande. I mannens första brev till den äls
kade kvinnan återges en episod, som utan tvivel anknyter till Murnis. 

Tror du, att någon annan flicka i världen skulle hava visat mig de gravyrerna, som 
du nu avtecknat, och som du lade för mina ögon i går? Och med vilken blick 
gjorde du det ej? Med den svalaste - med det enklaste vackraste ögonkast, såsom 
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om det varit ingenting. Och i själva verket - det var ju också ingenting? O vårföre 
skulle detta vara någonting annat, värre eller förbjudnare, än utsikten av ett skönt 
landskap? Så kysk stod du vid min sida; (SS XVI, s. 526) 

Jag har tidigare diskuterat kung Hollokind och drottning Hertrud som re
presentanter för det erotiska begär, som inte tar sikte på helheten, utan 
enbart söker den fysiska tillfredsställelsen. Som jag tidigare nämnt befaller 
kung Hollokind en konstnär att måla pornografiska bilder för att upp
väcka Solavifs erotiska lustar. Emellertid genomskådar hon kungens avsikt 
när hon ser falskheten i d e målade ansiktenas blickar. I »Älskade under
bara« presenterar Almqvist en tydlig motbild. De erotiska gravyrer som 
flickan tecknar och visar är lika avancerade som någonsin de tavlor kung
en låter måla. Det nakna är, som jag tidigare påvisat, i sig självt alltid rent. 
Men den avgörande skillnaden består i det olikartade syftet med bilderna. 
Den älskade kvinnans bilder tar sikte på helheten, vilket indikeras av be
greppen kyskhet och svalka. Att så är fallet bekräftas också av den defini
tion av äktenskapet som ges i kvinnans svarsbrev. 

När man och kvinna äro så beskaffade, att de av själ och hjärta älska varann, 
överensstämmelsen antingen är fullkomlig dem emellan eller åtminstone övervä
ger olikheterna i deras karaktärer - då endast kan det tillstånd dem emellan vara, 
som jag för min del vill kalla äktenskap. (SS XVI, s. 530) 

I mannens andra, och fragmentets avslutande brev, formuleras denna hel
hetssyn åter med hjälp av begreppen vällust och svalka. Mannen uttrycker 
sin glädje över att få tala om den älskades rum, möbler, tavlor och tapeter, 
eftersom hon finns mitt bland dessa föremål: »De hava njutit den renaste 
vällust, den, att få bära dig, skulle jag icke älska dem?« (SS XVI, s. 533) 
Men vällusten ges genast sitt komplement i svalkan: »Om du tror mig, så 
var jag så sval den gången, och jag är det ännu vid minnet därav. Förtjuser-
ska? Är det din rena, vackra själ, som håller mig så på avstånd, under det 
din kropp drar mig till dig. Ack jag var hos dig, och jag kan säga, att din 
soffa var för mig såsom ett andaktsrum.« (Ibid.) Den eftersträvade helhets
synen förstärks av hänvisningen till andaktsrummet, som anknyter till den 
herrnhutiska sakraliseringen av äktenskapet. Men som vi också har kun
nat se, finns ingen motsvarande bannlysning av sinnligheten. 

Samma grundtanke framträder även i Almqvists Monografi, där han 
uttalar sig om »Orgiasmen; och idéen för dess utrotande.«109 Förbindelsen 
till Murnis framstår som uppenbar och beskrivningen av orgiasmen fram
står som en direkt referens till kung Hollokinds och drottning Hertruds 
gestalter. Orgiasmen betecknar fortfarande det ensidiga erotiska begär, 
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som enbart tar sikte på den kroppsliga njutningen men bortser från den 
djupare själsliga och andliga enheten mellan kontrahenterna. Mot orgias-
mens ensidighet ställs den sinnlighet som tar sikte på helheten: »När sinnet 
lägges under andens befäl, men erkännes, qvarbehålles och aktas såsom 
godt, med vilkor att lefva i skapelsens mening; då framstår sinnet sjelf icke 
upproriskt, är hvarken rus eller yrsel. Orgiasmen är utrotad då.«110 Alm
qvist använder i detta sammanhang inte termen vällust, som han gör i 
Murnis, men innehållsligt motsvarar den bejakade sinnligheten och vällu
sten varandra. Almqvists argumentering leder fram till kritik mot samtida 
äktenskapspraxis. När kyrkan stadfäster äktenskap, där »ingen andlig för
ening genom öfverensstämmelse och själarnes lifliga, men fromma ingång 
i hvarann, finnes till hos personerna«,111 bidrar den till att sanktionera 
orenhet och okyskhet. Idealet är i s tället den djupa kärlek som Almqvist 
kallar »sympathisk kärlek«,112 och som utmärks av balansen mellan väl
lust och svalka. 

Deraf inses angelägenheten, att den andliga föreningen emellan man och qvinna 
måste, såsom oumbärligt vilkor (cond. s.q.n.) för förhållandets renhet, vara af 
detta (sympathiska) slag, för att kunna utgöra en herrskande myndighet öfver sin
net. Visst är, att när den är till, då är också all orgiasm försvunnen ifrån perso
nerna, oaktadt de visserligen i fullt mått hafva sinnet qvar; men utan ursinne, utan 
rus och yrsel. Jorden är till under himmelen, då svalkad af dess ande, from, ren, 
mild, älsklig, täck. Så vill Gud att det skall vara, och så är det bra.«113 

Den oskuldsfulla nakenheten 
Jag har redan tidigare diskuterat Almqvists brev till Atterbom med erbju
dande om publicering av Murnis i Poetisk Kalender. Almqvist är visserligen 
fullt medveten om att endast delar av verket kan publiceras, men argumen
terar samtidigt för det berättigade i en långtgående erotisk frispråkighet. 

Vi kommo bägge öfverens, att om i det erotiska verkligen någon skönhet finnes, så 
måste denna i h ögsta fulländning kunna uppenbaras såsom naken (hvarvid dock, 
naturligtvis, altid den poetiska linien bör observeras): och hvartill den helleniska 
konsten mycket nalkades. Jag frågade dig då, om du ej ansåg det möjligt, att i 
romantisk, christen, helig, sval, ren, frisk mening framställa denna nakna Skön
het:11* 

För det första hämtar Almqvist incitament för den erotiska frispråkigheten 
ur den pietistiska, och i synnerhet herrnhutiska, brudmystiken. Samtidigt 
måste man konstatera att det erotiska bildspråket i pietismens och herrn-
hutismens texter är relativt måttfullt. Texterna talar om omfamningar, 
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omarmningar och kyssar, medan explicita omnämnanden av samlaget eller 
mannens och kvinnans könsdelar i stort sett lyser med sin frånvaro.115 

För det andra kan den erotiska frispråkigheten knytas till drag i Sweden
borgs erotiska filosofi, nämligen dennes koppling mellan å ena sidan na
kenhet och å andra sidan oskuld. Visserligen kan en sådan sammankopp
ling för Almqvists del återföras direkt till Första Mosebokens skapelse- och 
syndafallsberättelse men har dock med säkerhet förmedlats via Sweden
borg. I De amore conjugiali beskrivs sambandet mellan oskuld och naken
het på följande sätt. 

Den tredje himmelens änglar, hvilka framför de andra äro i ett tillstånd af oskuld 
ifrån Herren, synas inför de andars ögon, som äro nedanför himlarna, såsom 
nakna barn, [...] Orsaken är den, att oskuld svarar mot barndom, och jemväl mot 
nakenhet; hvarföre det säges om Adam och hans hustru, när de voro i oskuldens 
tillstånd, att de voro nakna och icke rodnade, men att sedan de hade förlorat 
oskuldens tillstånd, rodnade de öfver nakenheten och undangömde sig.116 

När det gäller tillämpningen av detta program, överträffar Almqvist vida 
sin läromästare. De amore conjugiali innehåller knappt några erotiska 
skildringar, inte ens i memorabilierna, utan erotiken avhandlas endast på 
teoretisk nivå, fr.a. genom andarnas samtal. Man kan därför säga att den 
programmatiska kopplingen mellan oskuld och nakenhet endast äger sin 
teoretiska ansats hos Swedenborg. 

I Om religion, religiösa bruk ur plastisk synpunkt - i poesi skriver Alm
qvist angående överänglarna: »De utgöra oskulden själv i högsta mening, 
således nakenheten. Detta bestämmer deras plastik.« (SS II, s. 173) Högsta 
oskuld skall skildras genom den största möjliga nakenhet. I Murnis formu
leras detta samband tydligast med avseende på Nuna, som beskrivs på föl
jande sätt av de övriga murniderna: » Wisst är Nuna den oskyldigaste af oss 
alla; ty hon är icke als klädd; så är det höga nakna himlavalfvet.« (166) 
Samma koppling mellan oskuld och nakenhet görs med avseende på den 
sovande Stellamira: »Emedan hon var den oskyldigaste af alla, som sofvo i 
dalen, så täckte henne det finaste, nästan intet flor«. (77) Och om de döda 
barn, som växer upp och fostras under Rosaldunas överinseende, heter det: 
»De, som sjöngo klarast och ljufligast, af dem bortföllo alt mer de kläder, 
som de buro«. (130) 

Karin Westman Berg har även aktualiserat den indiska mystiken som en 
tredje faktor att räkna med. En förklaring till sammansmältningen mellan 
religiöst och sinnligt finner hon »i sanskritordet yoni, som för första gång
en dök upp i Murnis (i formen yunis) och används av Almqvist som beteck
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ning på de kvinnliga könsorganen«.117 Genom att låna »ett uttryck från 
Schiwa-kulten, med dess syn på könsumgänge, som ett sakrament, som ger 
möjlighet till extatisk förening med det gudomliga«,118 eftersträvar Alm
qvist att likställa erotisk och religiös extas. 

Dessa tre förklaringsgrunder, herrnhutismen, swedenborgianismen och 
den indiska mystiken bidrar var för sig till att kasta ljus över de erotiska 
partierna av Murnis. Av dessa tre vill jag ännu ett ögonblick uppehålla mig 
vid det Swedenborgska sambandet mellan oskuld, innocentia och naken
het. Almqvists sammankoppling av dessa begrepp har en tydlig innebörd. 
Den nakna människan har ingenting att dölja för andra. Nakenheten be
tecknar således ursprunglighet och naturlighet, fjärran från alla förklädna
der och all förställning. Som vi senare skall se, bl.a. i Amorina, är denna 
tematik ytterst central i Almqvists författarskap. 

När »den unga mördade Qvinnan« Lucinda vaknar i andarnas värld 
och upptäcker sin nakenhet är hennes första reaktion blygsel. Idogt försö
ker hon skyla sig. Efterhand vänjer hon sig emellertid vid sin nakenhet: 
»Och - efter nu Herren - har bygt Lucinda - till en qvinna, skall Lucinda 
då blygas - öfver yunis? - Nej!« (49) 

Detta är emellertid inte den enda innebörden av begreppet oskuld. Om 
oskulden å ena sidan har en tydlig koppling till nakenheten, har den å an
dra sidan en lika tydlig koppling till enheten, dvs. den erotiska föreningen 
mellan man och kvinna som romantisk syntes. Med en enkel ordlek kan 
man säga att de erotiska skildringarna i Murnis präglas av nak(en)-enhet. 
När Almqvist i brevet till Atterbom hävdar att skönheten i det erotiska 
måste »i högsta mening kunna uppenbaras såsom naken«, syftar detta, 
enligt min mening, inte bara på beskrivningen av nakna människokroppar, 
utan möjligheten till explicita samlagsskildringar. Garantin för att kunna 
åstadkomma detta »i romantisk, christen, helig, sval, ren, frisk mening«, 
ligger i d en starka betoningen av enheten, syntesen, förvandlingen av två-
het till enhet. På samma sätt som den erotiska förbindelsen själv blir helig, 
ren och kysk genom att den äger rum mellan två likstämda själar, på 
samma sätt blir skildringen av denna förening försvarlig i samma mån som 
den lyckas visa fram den fullkomliga syntesen mellan manligt och kvinn
ligt, andligt och kroppsligt, gudomligt och mänskligt. 

Almqvist har på ett ytterst radikalt sätt dragit ut konsekvenserna av de 
tydliga ansatser som finns hos Swedenborg, nämligen oskulden som nak(en) 
-enhet. Härav de ofta återkommande och detaljerade beskrivningarna av 
såväl manliga som kvinnliga könsdelar. Kristus framställs i »Sommar
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huset«, vilket jag tidigare påpekat, som manligt genitalium: »Guds bromo 
är saligheten för (oss-alle) hans Hustru; hennes stöd och klippa. Och kär
lek och sanning inflöda i henne genom den till evigt lif. Detta är Tecknet, 
som du ser.« (94) Med »Tecknet« avses i detta fall Kristi kors, som liksom 
Kristus själv utgör ett falliskt tecken. Från detta är steget inte långt till att 
även göra de manliga och kvinnliga könsdelarna till synliga tecken eller 
emblem för enheten. Som tecken för enhet förlorar de också, enligt Alm
qvist, sin pornografiska innebörd. 

Denna tendens att göra mannens och kvinnans genitalier till emblem för 
enheten mellan manligt och kvinnligt, liksom mellan gudomligt och män
skligt, får säregna följder för beskrivningarna av det himmelska landska
pet. Utifrån Almqvists grundläggande synsätt på Guds och mänsklighetens 
relation som ett komplementärt förhållande mellan man och hustru, skild
ras Murnisön som »den trakt af Lifvet, som utgjorde hela mänsklighetens, 
Guds Bruds, den oändliga Qvinnans y unis« (154). Enligt Horace Engdahl 
beskrivs mannens och kvinnans könsdelar »med ett utsökt uppbåd av lik
nelser, som gör dem till en veritabel geografi«.119 I någon mån sker nu det 
motsatta, eftersom den himmelska geografin tenderar att övergå i him
melsk anatomi: »Midt öfver Ön syntes en lång strima. Det var en doftande 
Rubinflod, så stilla, så klar: ej syntes en Wåg krusa sig på dess spegel.« 
(154) I landskapsbeskrivningen återklingar de tidigare beskrivningarna av 
Lucindas och Stellamiras nakna kroppar.120 Skildringen av det himmelska 
landskapet hör givetvis samman med Swedenborgs föreställning om him
len som en »maximus homo«, men måste också förstås i anslutning till 
sommarhusundervisningen om Kristus som »Guds bromo«. Med tanke på 
Almqvists starka och konsekventa markering av komplementariteten bor
de därför det himmelska landskapet konsekvent behålla sin karaktär av 
kvinnligt genitalium. Detta sker emellertid inte. När Albion och Nuna 
vandrar tillsammans på väg mot sin slutliga återförening, visar sig landska
pet också ha tydliga drag av manligt genitalium. Man kan bland de ero
tiska landskapsskildringarna tydligt känna igen den kosmiska Aisbrand-
gestaltens alabastertestiklar: »Men då de bägge vandrade tillsammans, be-
gynte nejden höja sig och gunga, och de uppgingo mot tvänne angenäma 
runda kullar: liksom Alabasterklippor, der saphirådror gingo igenom.« 
(148) Effekten blir säregen, eftersom landskapet plötsligt framstår som 
hermafroditiskt. En sådan konsekvens behöver långtifrån vara beräknad. 
Jag tror att Almqvist helt enkelt velat omge Albions och Nunas slutliga 
förening med en emblematik, som tydligt signalerar den stundande enhe
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ten och syntesen och att människans genitalier på ett utpräglat sätt i Mur
nis utgör dessa emblem. 

Om man inte ser Almqvists envetna strävan efter att gestalta den full
komliga enheten, framstår de erotiska skildringarna som säregna. Martin 
Lamm menar att de »nästan ge ett intryck af erotomani«.121 Lamms karak
teristik måste bedömas dels utifrån samtidens värderingar, dels utifrån 
hans psykologiskt-biografiska utgångspunkter. Vissa texter skulle, utan 
större svårighet, kunna tolkas som uttryck för en pubertal fixering vid 
könsorganen som, i det närmaste, autonoma objekt, vilka tenderar att för
lora allt samband både med personernas kroppar och karaktärsegenskap
er. Westman Bergs sammanfattande omdöme ger i viss mån uttryck för en 
sådan tolkning. I Murnis möter »en rad flickgestalter, som huvudsakligen 
gör intryck av onyanserat kollektiv, framställt som lockande objekt för 
manlig lystnad, kvinnokroppar med vackra poetiska namn«.122 I någon 
mån inrymmer Westman Bergs omdöme ett misskännande av Almqvists 
intentioner, nämligen att beskriva en genomgripande syntes mellan manligt 
och kvinnligt, gudomligt och mänskligt. Om man däremot ser till det 
komplementära könsidealet torde Westman Bergs omdöme ha fullt fog för 
sig. Genom att benämna Kristus »bromo«, och tvärtom, genom att be
skriva det manliga genitaliet med kristologiska förtecken, kommer det 
manliga och gudomliga att tydligt identifieras med varandra. Visserligen 
identifieras de kvinnliga könsdelarna med himmelen, men även denna 
dröm framstår, liksom i beskrivningen av den nakna Stellamira, som ut
präglat manlig. Liksom den passiva mänskligheten/kvinnan penetreras av 
den inkarnerade Kristus/mannen, liksom Nuna bävande väntar på Albion, 
på samma sätt som det tomma slottet väntar på sin konung, så tycks också 
den som kvinnligt genitalium skildrade himmelen passivt vänta på de sali
gas inträde. 

Androgyntanken i Murnis 
Kristusgestalten framställs i Murnis genomgående med extremt manliga 
drag. Det är svårt att i Murnis överhuvudtaget se några spår av den andro
gyne Kristus, som relativt tidigt dyker upp i Almqvists skrifter och som, i 
Böhmes efterföljd, spelar stor roll för framställningen av Tintomaragestal-
ten i Drottningens juvelsmycke. Det förefaller som om den androgyna hel
heten i Murnis aldrig förekommer realiserad i en enda gestalt, utan att den 
åstadkoms i ett komplementärt förhållande mellan en man och en kvinna. 
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Detta gäller även Gud/Kristus själv, som bildar en helhet med den som 
kvinna uppfattade mänskligheten. 

Ett intressant undantag utgör emellertid »den fascinerande, frigjorda 
Cossruna«.123 Albion möter henne plötsligt under en jakt, klädd som man 
i grön jaktdräkt men med »solgula långa lockar« (24). Hon är talför och 
orädd och således i många stycken Nunas motsats. När Albion får veta att 
Cossruna är »en lustig ung Qvinna« (26), vacklar han hit och dit i valet 
mellan de två: »en Sköldmö borde min Nuna vara tillika!« (29) Albion 
åtrår båda kvinnorna, men man får inget intryck av att Cossruna visar 
någon motsvarande åtrå. Hon liknar i någon mån Tintomara, när hon 
dyker upp i Kolmårdens skogar, beväpnad med sitt jaktvapen. Även Tinto
mara blir snabbt föremål för andras åtrå men utan att själv besvara denna. 
Visserligen talas i Cossrunas fall om »svallgången i hennes bröst«, men den 
har inte erotiska orsaker, utan beror på att »hon begrundade det svåra ting, 
hon hade att utföra« (26). I romanens sista kapitel får vi veta att detta 
uppdrag bestod i att skilja Albion och Nuna åt: »Si detta är den skål af 
svart Jaspis som jag gråtit full med tårar, sedan jag skickades härifrån till 
jorden, för att åtskilja Eder!« (157) Cossruna är dessutom den enda man 
eller kvinna som inte heller i det himmelska landskapet uppträder tillsam
mans med någon äktenskapspartner. Hon är och förblir en solitär i Murnis, 
märkligt helgjuten i sig själv. Man har svårt att undgå tanken att Cossruna 
i någon mån skildras med androgyna drag, och att hon därför kan betrak
tas som en tidig förelöpare till Tintomara. 

Cossruna utgör emellertid ett undantag. Det helt dominerande mönstret 
är att enheten mellan manligt och kvinnligt endast kan åstadkommas i en 
erotisk förening mellan en man och en kvinna, där ett komplementärt 
könsideal tydligt framträder. Ett ovanligt illustrativt exempel ges oss i ka
pitlet »Ragnhild«. Kvinnan som givit namn åt kapitlet, skulle kunna be
traktas som en likartad gestalt som Cossruna. Liksom Cossruna förenar 
hon i sig såväl manliga som kvinnliga drag. 

Kapitlet berättar om Hermios och Ragnhild, som båda dött under våld
samma omständigheter. I det mellantillstånd som benämns Myrtenskogen, 
visar det sig att Ragnhild far omkring som en förhärjande sköldmö, medan 
Hermios är kraftlös av bittert vemod. 

Han blickade upp darrande - och si - en hög qvinna med Lans och Båge, förföljde 
de flyende, och de bedjande sköt hon ned. 

Hennes hår flammade, såsom förfärliga Kometers svansar; men när hon just 
körde sitt Krigståg under berget, då ropade Hermios: 
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Ve mig - ty dessa ögon äro Ragnhilds ögon! dock är hennes gestalt så hög och 
förskräcklig: - det är icke Ragnhilds gestalt! - (65) 

När Hermios slår harpan och ropar Ragnhilds namn, närmar hon sig ber
get, där han sitter och anklagar honom bryskt för hans vekhet: »Qvinnliga 
toner förstöra mina lekar; du Pyssling på berget, hvad vill du med Ragn
hilds namn?« (65) Av tonerna påminns hon om förgångna tider, »då jag 
var eländig och svag« (65). Efterhand känner de igen varandra och återtar 
sina ursprungliga roller, »ty efter hon nu igenkände, att han var en Man, så 
mindes hon ock, huru hon sjelf åter skulle vara en Qvinna« (69). Horace 
Engdahl har påvisat hur denna förvandling gestaltas genom »metaforens 
förverkligande«:124 »Hon börjar då att krympa, inte metaforiskt, trots att 
tanken till sin karaktär är en analogi (minskad storlek som sinnebild för 
kvinnlig ödmjukhet och förfining), utan det sker direkt på berättelsens 
scen.«125 På motsvarande sätt höjer Hermios sitt huvud skyhögt: »Detta 
egentligen metaforiska uttryck realiseras på motsvarande sätt. Han växer i 
storlek.«126 

När de sitter vid varandras sida har de återtagit sina roller enligt det 
typiska komplementära mönstret. Det »qvinnliga vemodiga« har vikit ur 
hans väsende och återfinns hos henne. Det »manliga förskräckliga« har 
vikit ur hennes väsende och återfinns hos honom. 

Med hennes ljusa lockar strök han sina kinder, och alt det qvinnliga vemodiga var 
nu icke längre qvar i hans väsende; ty han såg det hos henne. 

Hon, äfven, tyckte att han var klädd i ett blankt Harnesk, deruti hon speglade 
sin rådnad. Och alt det manliga förskräckliga var nu icke längre qvar i hennes 
väsende, ty hon såg det hos honom. (70) 

Hermios och Ragnhilds historia illustrerar på ett tydligt sätt Almqvists 
tolkning av androgyniteten i Murnis. Kristus uppbär inte i sig själv andro-
gyna drag, utan betraktas som Guds »bromo«, som förenas med den som 
kvinna uppfattade mänskligheten. Inte heller Hermios eller Ragnhild tillåts 
uppträda som androgyna gestalter. Ragnhild som sköldmö, dvs. som kvin
na med, enligt Almqvist, typiskt manliga drag framstår i Murnis som en 
vrångbild, liksom Hermios som man, med typiskt kvinnliga drag. Denna 
tendens till androgyni inom en enda gestalt avvisas bestämt. I stället upp
nås den androgyna helheten genom den fullkomliga kärlekens förening av 
man och kvinna till en enhet. Denna grundläggande uppfattning meddelas 
redan i ängelns undervisning i sommarhuset. 

Föreningen emellan den enskildte Mannen och Qvinnan är en afbild af det Oänd
ligas förening. - Derföre är Mannen icke fullt lefvande, om han ej är omgifven af 
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en Älskande Qvinnas krets; icke heller hon fulländad, om hon ej är sammanhållen 
af en kraftig Man, såsom Medelpunkt för alla de omsväfningar, som utgöra hennes 
väsende, och hvilka böra bilda kretsen kring honom. - Men så, lefva de bägge 
tillsammans i E tt. (88 f.) 

Denna grundsyn tillämpas på de olika kärleksparen, tydligast i fråga om 
Albion och Nuna. När Albions och Nunas återförening efter döden förse
nas av att Albion måste genomgå en fördjupad mognadsprocess, klagar 
Nuna över den halvhet skilsmässan innebär: »Si, jag är ett halft väsende, 
hvad må jag göra?« (98) Denna halvhet och saknaden efter enheten följer 
dem ända fram till dess Albion ger sitt liv som ett offer. I och med detta är 
mognadsprocessen avslutad och återföreningen kan omedelbart realiseras. 
På samma sätt som en våräng översvämmas av flodens vatten, »så sväfvade 
bägge deras väsendens sphärer in i hvarandra« (146). Fåglar sjunger om
kring dem en sång med följande innebörd: »Sjunk undan oss, du i ändlig
heten födda Tvåa, sjunk! ty blomningstiden är förhanden, och den eviga 
Oändlighetens Enhet uppgår.« (148) Denna enhet medför att både sinnen 
och själsförmögenheter samstäms, vilket leder till att deras »ömsesidiga 
Syn flöt tillsammans, så att de började tänka lika på en gång« (149). Denna 
förvandling av »tvåkampen« (148) till enhet fullbordas när Albion och 
Nuna blir »till utseendet en Ängel« (150). Omedelbart härefter följer där
för också deras sexuella förening. 

Redan en hastig blick på De amore conjugiali avslöjar hur nära Murnis 
ansluter till Swedenborgs tänkande och uttryckssätt. Den utvecklingspro
cess från tvåhet till enhet som Almqvist beskriver, kan med lätthet och med 
likartade formuleringar även rekonstrueras med citat hämtade från De 
amore conjugiali. Nunas klagan över sin halvhet har sin nära motsvarighet 
hos Swedenborg: »Menniskan mannen och menniskan qvinnan äro nem-
ligen så skapade, att de af två kunna blifva såsom en menniska, eller ett 
kött. Och när de blifva ett, då äro de tillsammanstagna menniska i sin full
het. Men utan denna förbindelse äro de två, och hvardera såsom en delad 
eller halfverad menniska.«127 Liksom Albions och Nunas sinnen och själs
förmögenheter flyter samman, skriver också Swedenborg i en av memora-
bilierna om ett av de himmelska äkta paren, att »när äkta mannen talade, 
talade han på samma gång liksom af hustrun, och när hustrun talade, så 
var det på samma gång liksom af äkta mannen«.128 Slutligen återkommer 
gång på gång själva nyckelorden för den fullkomliga enheten mellan två 
makar, nämligen det faktum att i himmelen »der kallas två makar icke två, 
utan en ängel«.129 
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Av dessa slående likheter skulle man kunna dra slutsatsen att Almqvist 
tämligen direkt och oreflekterat reproducerar Swedenborgs föreställningar 
i fr.a. De amore conjugiali. Martin Lamm, som klarlagt de Swedenborgska 
influenserna i Almqvists ungdomsdiktning, anser det självklart att Alm
qvist i sina skildringar av andevärlden ansluter sig till Swedenborg, varför 
han anser det »vara förspilld möda att med exempel styrka detta förhål
lande«.130 Både vad avser den övergripande strukturen och de enskilda 
detaljerna i Murnis har Lamm genomgående rätt. När det gäller såväl Swe
denborgs eget, som den unge Almqvists, förhållningssätt till androgyn-
spekulationen, är det dock nödvändigt med en fördjupad diskussion. Två 
frågeställningar är centrala, dels frågan om den idéhistoriska inplaceringen 
av Swedenborgs äktenskapslära, särskilt dess relation till androgyntradi-
tionen, dels frågan om Almqvists tillämpning av denna lära. 

I Lamms studie över Swedenborg tonas androgynspekulationens bety
delse för, framför allt, åskådningen i De amore conjugiali ner till ett mini
mum: »Möjligen skulle man i tanken, att de, som i himlen förenats, smälta 
samman till en ängel, kunna spåra en aflägsen släktskap med androgyn-
idén. Också för Swedenborg är ju människan här på jorden endast en hälft, 
som först i ett annat lif s kall blifva ett helt genom att förenas med en an
nan.« Eftersom Swedenborg emellertid inte accepterar preexistensläran, 
blir likheten dock, enligt Lamm, »försvinnande liten«.131 

I sin avhandling om Almqvists Songes visar sig Arne Bergstrand ha blick 
för den androgyna problematikens betydelse både hos Swedenborg och 
Almqvist. Med hänvisning till Lamms extrema försiktighet och en mild till
rättavisning av denna, konstaterar Bergstrand att »Swedenborgs erotiska 
metafysik i teoretiskt avseende förutsätter androgyntanken, som även 
Almqvist brottats med«.132 

Genom Ernst Benz studie Adam. Der Mythus vom Urmenschen, har 
Swedenborgs tänkande på ett tydligare sätt kommit att inordnas i den 
långa traditionskedjan av androgynspekulation. Benz har på ett klargö
rande sätt påvisat den grundläggande skillnaden mellan Böhmes och Swe
denborgs versioner av androgynmyten. Medan Böhme utgår från tanken 
på en enda androgyn urmänniska, som först efter ett syndafall klyvs i de 
två könen, utgår Swedenborg i stället från tanken på man och kvinna som, 
från begynnelsen, två åtskilda väsenden, som genom sann kärlek skall 
uppgå i den högre androgyna enhet, som Swedenborg benämner Ängel: 
»Seiner Lehre nach sind Mann und Weib von Anfang an als zwei verschie
dene Wesen geschaffen, aber sie bilden zusammen einen Menschen, eine 
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Person.«133 Om androgyniteten för Böhme utgör ett förlorat begynnelse
tillstånd, till vilket människan måste blicka tillbaka i saknad och längtan, 
utgör androgyniteten för Swedenborg ett utopiskt slutmål, som åtminstone 
delvis kan realiseras redan på jorden genom ett sant äktenskap. Dessa 
skilda utgångspunkter får konsekvenser för synen på sexualiteten och äk
tenskapet. Swedenborgs grundhållning till sexualiteten är positiv, eftersom 
den kan fullända mannens och kvinnans förening till en »ängel«. Därför 
spelar det sexuella samlivet en viktig roll även i den himmelska världen. 
Böhmes och hans efterföljares hållning till sexualiteten är ambivalent och 
stundom rent negativ. Eftersom könssplittringen, och därmed också sexu
aliteten, är följden av ett fall, blir deras hållning kluven. A ena sidan visar 
sexualiteten på den förlorade helheten och är ett uttryck för människans 
längtan efter denna helhet. Å andra sidan kan sexualiteten aldrig realisera 
denna helhet. Därför är den interimistisk. I det himmelska tillståndet är 
könssplittringen övervunnen och varje människa är restaurerad till Adams 
androgynitet. Här är emellertid inte platsen att närmare utreda innebörden 
av Böhmes sexualfilosofi, eftersom den har ringa, om ens någon, relevans 
för androgyntanken i Murnis. Däremot blir det av största vikt att åter
komma till Böhmes erotiska filosofi i anslutning till Drottningens juvel
smycke. 

Såväl Böhmes som Swedenborgs åskådningar är av stor betydelse för 
romantikens filosofer och författare. Utifrån den eklektiska hållning som 
utmärker romantiken har diktarna kunnat förena element från båda, trots 
deras olikartade utgångspunkter. Mycket intressant är i detta avseende 
Franz von Baader, som i första hand är en hängiven Böhmeuttolkare, men 
som via Oetinger och fr.a. Saint Martin även upptagit tydliga drag från 
Swedenborg, inte minst vad avser synen på äktenskapet. Baader tillbakavi
sar sålunda Böhmes låga värdering av sexualiteten och äktenskapet. Baa
der hävdar visserligen, i anslutning till Böhme, att den androgyna männis
kans klyvning i två kön är resultatet av ett syndafall. Men medan Böhme 
hamnar i en ambivalent hållning till sexualiteten, hävdar Baader tvärtom, 
enligt Friedrichsmayer, att »only sexual union could restore the image of 
the divine on earth«.134 Om fallet å ena sidan resulterade i »Desintegra
tion«, kan ett sant äktenskap å andra sidan innebära en hjälp till »Re
integration« av den ursprungliga androgyna Gudsbilden. När Baader av
handlar de eskatologiska frågeställningarna framstår han åter som en orto
dox Böhmeuttolkare. Liksom Böhme menar Baader att äktenskap mellan 
man och kvinna inte förekommer i den himmelska verkligheten. Där är 
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Kristus den verkliga äktenskapspartnern och genom Kristus återupprättas 
slutgiltigt människans androgyna status. 

Här skiljer sig Almqvist påtagligt från Baader. Medan Baader upptar 
drag från både Böhme och Swedenborg och försöker sammansmälta dem 
till en syntes, präglas Murnis av ett påtagligt Swedenborginflytande, lik
som av Böhmetraditionens synbara frånvaro. 

Detta leder till en andra frågeställning: Hur förhåller sig Almqvist till 
Swedenborgs variant av androgynläran? Ar Almqvist självständig i förhål
lande till Swedenborgs androgyntänkande eller reproducerar han på ett 
direkt och oreflekterat sätt Swedenborgs föreställningar, utan att själv ens 
nödvändigtvis identifiera dem som knutna till androgyntanken? Jag vill 
svara på frågan genom att åter hänvisa till exemplet Baader. Hans försök 
att, genom sin eklektiska hållning, åstadkomma en syntes av vitt skilda 
exponenter för androgynspekulationen, styrker tanken på att romanti
kerna förmår sätta in sina föregångare i en sammanhållen diskussion kring 
androgynin. När Atterbom under sin utlandsresa sammanträffar med Baa
der, handlar samtalet följdriktigt »om Böhme och Svedenborg«.135 Visser
ligen följer Almqvist Swedenborg förvånansvärt nära, men det finns starka 
skäl att anta att Almqvist, lika väl som Atterbom, medvetet förmår relatera 
Swedenborgs lära till romantikens androgynspekulation. 

Denna uppfattning styrks också av de tydliga nyanser i Almqvists skriv
sätt som uppträder i relation till Swedenborg. I kapitlet »Sommarhuset«, 
som jag vid flera tillfällen citerat, liknas man och kvinna vid två halvklot 
som tillsammans bildar ett helt: »Ett Klot är det saliga Hela. I denna me
ning är mannen det ena halfklotet, qvinnan det andra. - Men i ändligheten 
- menskligheten, uppenbaras alt i afbild, som finnes oändligt i det Hela. -
Detta är derföre meningen af hennes barm, der de tvänne halfkloten gunga, 
hvardera fästadt i barmen vid sin aequator.« (90) Anknytningen till kvin
nans bröst är en uppenbar tillämpning av Swedenborgs korrespondens
lära. Den första delen av citatet tycks emellertid innehålla en tydlig allusion 
till Platons androgynlära i Symposion. I den platonska myten beskrivs ju 
de androgyna urvarelserna som klotformiga och sedermera, genom gudar
nas straff, kluvna i halvor. På likartat sätt talar Almqvist om klot och halv
klot. I Swedenborgs De amore conjugiali förekommer mig veterligt inga 
sådana beskrivningar av människans väsende som sfäriskt eller hemis-
färiskt. Detta styrker min uppfattning att Almqvist, trots sin trohet mot 
Swedenborgs gestaltning, velat infoga Swedenborgs lära i e tt större sam
manhang av romantisk androgynspekulation. 
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I Drottningens juvelsmycke finns även explicita hänvisningar, i de två 
kirurgernas samtal, till Platons androgynmyt. Henry Olsson har i en upp
sats om denna roman noterat ytterligare texter där Almqvist anknyter till 
»den aristofaneiska myten om en ursprungligen enhetlig människa«,136 

och anger som ett belysande exempel bl.a. uppsatsen »Om två slags skriv
sätt«, publicerad i tidskriften Skandia 1833. 

Individerna äro skapade till hemisfärer (ingenting hade annars ansikte, face); 
ingen skall då fulländas, utan genom andra; och det hela genom alla. 

Det fullkomliga och självständiga, hos människor som annat, har visst före
kommit mig älskvärt: men aldrig utan med villkor, att tillika vara fraktionärt; på 
ett ädelt sätt brutet och behövande; hemisfäriskt. [...] Ett skrivsätt och dess läsare, 
ett verk och dess betraktare, böra de ej vara två halvheter, som ömsevis upptaga 
och fullända varann? (SS IV, s . 213) 

Likheterna mellan denna text och det ovan citerade utdraget ur sommar
huskapitlet är så stora, att jag tror att Almqvist, såväl när han skriver sin 
uppsats, som när han författar Murnis, medvetet alluderar på den platon-
ska androgynmyten. I stället för begreppet halvklot använder Almqvist 
den grekiska termen hemisfär. I stället för en könslig relation handlar det i 
uppsatsen om en estetisk problematik, nämligen interaktionen mellan ett 
litterärt verk och dess läsare. I övrigt är likheterna slående. Två halvheter, 
hemisfärer eller halvklot, som tillsammans bildar ett klot, ett saligt helt. 
Trots att Böhmes androgynspekulation i M urnis ännu helt tycks lysa med 
sin frånvaro, måste man dock förstå Almqvists tillämpning av Sweden
borgs äktenskapslära utifrån den romantiska androgynspekulationens kon
text. 

Amorina - den romantiska enhets drömmens 
transformation 

Jag har tolkat Murnis i ljuset av Almqvists starka enhets- och helhets vision. 
I Murnis realiseras de stora synteserna simultant genom den religiösa och 
erotiska erfarenheten. 

I det kommande kapitlet, som skall ägnas Drottningens juvelsmycke, får 
vi bevittna hur Almqvists vision modifieras och transformeras. Drömmen 
om den genomgripande syntesen mellan manligt och kvinnligt, gudomligt 
och mänskligt, består fortfarande. Men i stället för att realisera denna 
helhetsvision i en andligt-erotisk relation mellan en man och en kvinna, 
realiseras den inom gränserna för en enda gestalt, androgynen Tintomara. 

Ett viktigt steg på vägen mot denna transformation ser vi i Amorina. 
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Här finns å ena sidan de starkaste uttrycken för den erotiskt-andliga hel
hetsvisionen, t.o.m. starkare än i Murnis. A andra sidan framkommer även 
starka tvivel på det jordiska realiserandet av denna vision. Jag vill därför 
avsluta detta kapitel med en analys av dessa paradoxala drag i Amorina. 
Jag vill dock betona att mina läsningar av Amorina långt ifrån syftar till 
någon helhetstolkning av romanen. Jag har i s tället lyft ut några nyckel
scener, som belyser transformationen av Almqvists helhetsvision. Mina 
läsningar är därför i första hand avsedda att slå en brygga mellan Murnis 
och Drottningens juvelsmycke. Detta syfte medför även att tyngdpunkten 
nästan uteslutande kommer att läggas på 1822 års upplaga av Amorina. 
Endast i något fall kommer jag att jämföra med 1839 års upplaga. Det 
innebär att samtliga citat, om ej annat särskilt anges, avser 1822 års upp
laga. 

Henry Olsson har påvisat de tydliga sambanden mellan Murnis och 
Amorina, särskilt i beskrivningen av Hermans och Henrikas erotiska för
ening, som, enligt Olsson, »är en trogen kopia av Albions och Nunas bröl
lop«.137 Olsson tycks dock uppfatta denna och andra likheter som uttryck 
för enbart »yttre överensstämmelser med det äldre diktverket, som icke för 
övrigt har någon motsvarighet i Amorina«.138 Vad avser vissa ytliga likhe
ter i fråga om scenerier etc. är Olssons påpekande befogat. När det gäller 
själva samlagsskildringarna vill jag dock hävda att man kan iaktta viktiga 
likheter och skillnader, vilka väl motiverar en närmare jämförelse mellan 
de två scenerna. I Amorina finner vi nämligen, enligt min mening, ett av de 
starkaste uttrycken för Almqvists tro på den genomgripande syntes som 
den erotiskt-andliga föreningen mellan man och kvinna innebär. 

I Murnis beskrivs den erotiska föreningen mellan Albion och Nuna som 
konungens glädjefyllda inträde i sitt slott. Som jag redan tidigare i min 
framställning konstaterat, är de kristologiska referenserna redan i Murnis 
mycket tydliga. I jämförelse med bildvalet i Murnis innebär dock skild
ringen av den erotiska föreningen mellan Herman och Henrika i Amorina 
ytterligare en förstärkning av tanken på den erotiskt-andliga syntesen. I 
stället för slott talas nu om tempel och i stället för konung om präst. 

Förlåten geck upp till templet, som alltid var stängt för folket: för den himmelskt 
invigde prästen allenast geck förlåten upp. Och de bevingade väktarne vägrade 
honom ej längre ingången till det allraheligaste: förbundets rum öppnades. (SS III, 
s. 199) 

Bilderna är hämtade från Gamla Testamentets tempeltjänst. En gång per 
år, på stora försoningsdagen, gick översteprästen genom förlåten, dvs. det 
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vävda förhänge som skilde templets två innersta rum, det heliga och det 
allraheligaste åt, in i templets innersta rum, det allraheligaste, och frambar 
där offret för folkets synder.139 I Nya Testamentet, fr.a. i Hebréerbrevet, 
tillämpas den gammaltestamentliga offertjänsten på Kristi verk. Kristus 
betraktas då som översteprästen, som en gång för alla går in i det allrahe
ligaste och ger sig själv som offer. 

Men Christus är kommen / at han skal wara öfwerste Prester til thet tilkommande 
goda; genom ett större och fulkomligare tabernakel / thet medh händer icke giordt 
är / thet är / thet icke så bygdt är: 

Icke heller genom bockablod / eller kalfwablod: utan han är genom sitt egit 
blodh ena reso ingången uthi det helga / och hafwer funnet een ewig förloss
ning.140 

I denna kristologiska tolkning av tempeltjänsten spelar förlåten en viktig 
roll. När Kristus dör på korset berättar de synoptiska evangelierna att för
låten i templet rämnade i två stycken.1411 Hebréerbrevet blir detta en bild 
för det fria tillträdet till Gud: »EFter wij nu hafwe / käre bröder / frijhet til 
at ingå uthi thet helga / genom JEsu blodh; Hwilken han oss beredt hafwer 
til en ny och lefwande wägh / genom förloten / thet är / genom sitt kött« .I42 

Det är till detta bibliska textsammanhang Almqvist anknyter. Valet av 
intertext tycks också fungera sällsynt väl för den art av erotiskt-andlig syn
tes som Almqvist vill beskriva. På likartat sätt som i Murnis används teolo
giska sammanhang för att beskriva ett samlag och de sakrala föremålen, 
liksom ibland även de bibliska personerna, kommer att syfta på mannens 
och kvinnans könsdelar. Förlåten till templet inrymmer med stor säkerhet 
en syftning på mödomshinnan, vilket signalerar att Henrika är oskuld och 
Herman hennes enda och stora kärlek.143 I enlighet med den analogi mel
lan fallos och, dels korset, dels Kristus själv, som Almqvist flitigt använder 
sig av i Murnis, kommer »den himmelskt invigde prästen« att representera 
det manliga könsorganet. 

Detta innebär emellertid långtifrån att bildspråket har en ensidigt ero
tisk innebörd. Samlaget skildras, liksom i Murnis, som sakral handling. I 
detta avseende innebär bildvalet en starkare markering av den erotiskt-re-
ligiösa syntesen. Redan den gammaltestamentliga bakgrunden i händel
serna på den stora försoningsdagen och deras tillämpning på Kristi verk 
ställer försoningen, enheten och syntesen i centrum. Liksom Kristus spränger 
förlåten, i betydelsen av skiljemur mellan Gud och människa, så innebär 
den erotiska föreningen en syntes mellan manligt och kvinnligt, andligt och 
sinnligt etc., till en ny helhet. 
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Så långt representerar Amorina samma utopiska hållning som Murnis. 
Det visar sig emellertid att den genomgripande syntesen hastigt, ja, i s am
ma ögonblick som den tycks realiserad, destrueras. När den nyvunna enhe
ten mellan könen skall realiseras i verkliga livet, sviker den manliga repre
sentanten, Herman. Här finns både äldre och aktuell forskning att luta sig 
mot. 

Enligt Henry Olssons intressanta tolkning av Amorinas och Hermans 
kärlekshistoria, är Amorina »tänkt som den överlägsna, vid tiden för 
konceptionen hans [Almqvists] eget språkrör och högsta mänskliga ide
al«.144 Henrika förkroppsligar således »Almqvists eget program«, nämli
gen syntesen mellan fördomsfrihet och Kristusfromhet eller, med Olssons 
ord, »föreningen av frihet och fromhet«.145 Medan Amorina representerar 
syntesen, kommer bröderna Herman och Rudman att på olika sätt repre
sentera ensidigheterna: »Almquist vill således ha en förening av frihet och 
from ädelhet, och det är en dylik som Henrika representerar. Av bröderna 
Falkenburg äger Rudman den förra utan den senare och Herman den se
nare utan den förra.«146 Herman äger således fromhet men saknar frihet. 
Han är, enligt Olsson, »fången i en formalistisk etik«.147 För Rudman gäl
ler det motsatta, han äger frihet men saknar fromhet. Henrika represente
rar således syntesen, den fördomsfria Kristusfromheten. 

Eva Adolfssons tolkning äger påtagliga likheter med Olssons, men for
muleras i mer psykoanalytiska termer. Hon konstaterar att mannen i Amo
rina »byggs upp av två figurer: tvillingarna Herman och Rudman. De kan 
läsas samman [...] som en bild av mannen som är splittrad i si tt levande, 
kluven framför allt i sitt förhållande till kvinnan«.148 Herman represente
rar, enligt Adolfsson, »det alltför mycket höga«,149 som vill kombinera den 
svärmiska kärleken med militära parader och statsangelägenheter och som 
vill kontrollera Amorinas lekfulla frihet. Rudman, däremot, representerar 
den låga kärleken och djuriska sexualiteten, »där mannen är jägare och 
kvinnan by te«.150 Den manliga kärlekens splittring leder till nederlag och 
flykt: »Om Rudman beseglar detta nederlag genom flykten till galenska
pen, så väljer Herman den höga, ridderliga vägen«, dvs. självmordet.151 

När den genomgripande syntesen inte kan realiseras i en jordisk hetero
sexuell relation, bevaras dock det utopiska elementet genom att helheten 
upprättas inom en enda gestalt. Amorina får, vilket tidigare forskning ut
rett, drag av både förkristen vattengudinna och Kristusgestalt.152 Medan 
Herman fungerar som en slags Kristusrepresentant enbart i den erotiska 
föreningen, en sista glimt av Murnis' erotiska kristologi, kommer Amorina 
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själv att tillerkännas drag av Kristus som helhetsgestalt. Denna Kristus
likhet har företrädesvis tragiska dimensioner, där Henrikas martyrium 
starkt träder fram. Vi är dock på väg mot den androgyna Kristusgestalt, 
som är av stor betydelse för förståelsen av Tintomaragestalten i Drottning
ens juvelsmycke. 

Även när det gäller Almqvists syn på nakenheten tycks Amorina stå i 
skärningspunkten mellan två skeden och slå en brygga mellan ett tidigare 
och ett senare betraktelsesätt. När den nakna kroppen inte längre står i 
tjänst hos den komplementära könsuppfattningen, kommer även synen på 
nakenhetens innebörd att påtagligt förändras. I Murnis är de explicita 
skildringarna av nakna kroppar, könsdelar och samlag betydelsefulla som 
synliga tecken för den fullkomliga andligt-erotiska syntesen mellan man 
och kvinna, liksom mellan Gud och människa. När nakenhetens erotiska 
funktion avklingar kommer nakenheten i stället att användas för att be
skriva inre, moraliska kvaliteter hos en gestalt. I två scener i romanens ori
ginalversion framträder Amorinagestalten som naken. Enligt min mening 
illustrerar de två scenerna denna förskjutning i synen på nakenheten, var
för jag vill ägna dem särskild uppmärksamhet. 

Den erotiska föreningen mellan Henrika och Herman följs nästan ome
delbart av ödesdigra missförstånd. Dessa väcker Hermans misstankar om 
svek och otrohet och leder fram till hans självmord. När Amorina återfin
ner Hermans döda kropp och den papperslapp med anklagelser han skrivit 
med sitt eget blod, utför hon en badscen, som gestaltar sig som ett renings
bad. Eftersom Henrika vet med sig att hon varken svikit Herman eller Gud, 
kommer hon till slutsatsen att hans antydningar om orenhet helt enkelt 
avser kroppen: »Är här något orent, kroppen, / kroppen är det! Ned att 
bada / går jag i de ljusblå vågor, / bada mig för Hermans ande - / Glänsande 
min kropp han då skall / se och åter hålla mig så / kär! (SS III, s. 234). Hon 
klär av sig och stiger ner i vattnet. Efter badet nalkas hon stranden och 
reser sig upp ur vattnet. 

Ur häpnande vågor de rodnande läppar sig höja; de saliga kinder, de klaraste 
skuldror, o ser du ej? ser du ej? Längre försmår att för solen sig gömma den 
frommaste dal i den skönaste barm. Allt högre mot stranden sig synen reser - o 
skynden er, skynden, I strålar ur Hermans saliga ögon, skynden att famna det 
smärtaste vitaste skönvuxna liv .. beständigt allt högre hon stiger, hon stiger - men 
nu kastar Raphael, ängeln, snabb ett purpurflor över tavlan. (Ibid.) 

I den mån badscenen kommenterats av den äldre forskningen, har den fr.a. 
tolkats som ett uttryck för den unge Almqvists sensualism. Lamm, och se
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nare även Olsson, beskriver badscenen därför kort och gott som »rokoko-
artad«.153 Eva Adolfsson tolkar, utifrån Westman Bergs sammanbindning 
av kvinna och vatten, badscenen som en epifani, där Amorina stiger ur 
vattnet »som en Afrodite! An en gång förenas i vattnens närhet (och i tyst
naden) den jordiska kärleken (kvinnokroppen som läsaren frestas att skå
da) och den himmelska (det uppåtstigande gudinnelika):«154 

Jag tror, liksom Adolfsson, att badscenen i A morina tar sikte på fören
ingen mellan jordisk och himmelsk kärlek, och att det fortfarande är det 
komplementära idealet från Murnis som dominerar. Henrika säger att hon 
skall bada sig för Hermans ande för att han åter skall hålla henne kär. 
Herman uppmanas att med sina »saliga« blickar, dvs. blickar från ande
världen, famna Henrikas nakna kropp. Det tycks som om badet syftar 
fram mot den andligt-erotiska återföreningen i den himmelska världen. 
Visserligen har denna syntes havererat som jordiskt projekt, men består 
som himmelsk vision. Detta innebär också att den nakna kroppen fortfa
rande, liksom i Murnis, är ett viktigt emblem för drömmen om de roman
tiska synteserna. I den omarbetade versionen av Amorina från 1839 har 
upptäckten av Hermans döda kropp reducerats till enbart en antydan: 
»Hon kom närmare, hon kom ända fram till honom, och -« (SS X, s. 190). 
Den efterföljande badscenen är helt och hållet avlägsnad. 

Den andra scenen som refererar till Amorinas nakenhet är av ett helt 
annat slag. I den tolfte tiden, den avslutande, sitter Amorina inspärrad på 
Danviken. Plötsligt bryter Johannes sönder fönstergallret och stiger in i 
Amorinas kammare, där han ser henne sitta naken: »Klar och naken, en 
solstråle lik, lyser du framför mig. Ja, jag ser, du är verkeligen naken. Jo
hannes vill böja sin panna till jorden.« (SS III, s. 441) 

För att förstå den förändrade innebörden av Amorinas nakenhet är det 
av vikt att bestämma vari relationen mellan Amorina och Johannes består. 
Denna problematik har ägnats ett grundligt studium i tidigare forskning. 
Martin Lamm konstaterar således, »att Henrika och Johannes, de båda 
syskonbarnen, på en gång äro intimt förbundna och stå i motsatsförhål
lande till hvarandra«.155 A ena sidan framstår de som närmast antitetiska 
gestalter. Henry Olsson konstaterar att Henrika och Johannes står »som 
representanter för människans tvenne direktioner, den goda vägens och 
den ondas«. Det är också denna omständighet »som förklarar den parallel-
lism, vilken är genomförd i teckningen av deras livsöden. Henrika företrä
der uppåtvägen och himmelsfärden, Johannes företräder nedåtvägen och 
flykten till förbannade länder.«156 A andra sidan framstår Amorina och 

69 



Johannes som besläktade gestalter. De är dels nära förbundna genom släkt
skapsband. Men än viktigare att framhålla är att de är hela människor -
hela om än motsatta. Amorina är helgjuten i sin Kristustillhörighet, liksom 
i sin kärlek till Herman. Johannes är på motsvarande sätt hel i sin »blod
törst«. Olsson beskriver denna väsentliga likhet mellan Henrika och Jo
hannes som »den entusiasm, varmed båda - frånsett den förras tvekan mot 
slutet och den senares oavgjordhet i början - fullfölja sina respektive ba
nor«.157 Överhuvudtaget lyckas Henry Olsson väl med att vidmakthålla 
känslan av det komplexa sambandet mellan Johannes och Henrika: »I 
själva verket råder det i Amorina en bestämd motsvarighet mellan Johan
nes' och Henrikas ursprung och livsöden. Kring den dunkla blodkällan 
röra sig Johannes' alla extaser, Henrikas åter kring den vattenklara käl
lan.«158 I Johannes och Henrikas möte i hennes kammare på Danviken 
kulminerar skildringarna av deras motsatta och dock parallella vägar, och 
även nu framhåller Olsson de samtidiga likheterna och kontrasterna: »Jo
hannes är natten och bakgrunden för Henrikas 'heliga, ljusa, hvita' gestalt, 
han är hennes 'ofantliga Olikhet' men på samma gång hennes släkting och 
anhörige.«159 Och Olsson citerar som sammanfattning Johannes ord i en 
annan scen: »Ty den djupaste djävul är, om icke bror, dock säkert kusin 
med den högste ängel« (SS III, s. 378). Innanför fönstergallret, i den trånga 
kammaren, formar de båda motsatta gestalterna en säregen syntes, mellan 
manligt och kvinnligt, i icke-erotisk mening, mellan natt och dag, mellan 
ont och gott. 

Men allusionerna till Johannes Döparen och dennes förhållande till 
Kristus indikerar också den speciella relation som föreligger mellan Johan
nes och Henrika. Liksom evangelierna framställer Johannes Döparen som 
Kristi förelöpare, så definieras Amorinagestalten med hjälp av Johannes
gestalten. Redan i de tavlor som föregår Amorinas och Johannes möte och 
samtal i hennes kammare på Danviken, alluderas tydligt på Johannes 
Döparen. När Lotta blir attackerad av ett rövarband, dyker Johannes 
plötsligt upp till hennes försvar. Han håller ett strafftal med tydlig anknyt
ning till Johannes Döparens bättringsförkunnelse. I sitt tal frågar Johannes 
rövarna: »Till vad utgingen I?« (SS III, s. 376) Hans fråga utgör i det när
maste ett direkt citat från Matteus- och Lukasevangeliet om Johannes 
Döparens identitet och uppdrag. Där upprepar Jesus tre gånger frågan: 
»Hwad gingen I uth i öknena til at see?« och hänvisar till Johannes Döpa
rens uppdrag att vara vägröjare för Messias: »Sij / jagh sänder min Ängel 
för titt ansichte / hwilken tin wägh bereda skal för tigh.«léo Denna Johan
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nes vägröjarfunktion är väsentlig för förståelsen av samtalet i Amorinas 
kammare, där både de parallella dragen och kontrasterna mellan, å ena 
sidan, rövaren Johannes och Johannes Döparen och, å andra sidan, Amo-
rina och Kristus, tydligt framträder. 

A M  O  R I  N A .  
Heter du Johannes? Har du det namnet av Kristusföregångaren Johannes, den 
store Döparen? 

J O H A N N E S .  
Du goda sannfärdiga, jag vill säga dig rena sanningen uppriktigt: Jag är icke Jo
hannes Döparen. 

A M O R I N A .  
Vad säger du? 

J O H A N N E S .  
Johannes den döpte är jag. Icke är jag dens föregångare du nämnde. Människo
föregångaren är jag. - Du heliga, ljusa, vita, du dag; ja, ja, - jag är natten. Jag är 
din föregångare. Jag går nu hädan, och du skall snart komma efter. (SS III, s. 445 f.) 

Detta samtal utspelas mellan Johannes och den nakna Henrika. Nu befin
ner vi oss emellertid långt från de erotiska visionerna i Murnis. I detta fall 
har nakenheten ingen koppling till någon erotisk dimension. Amorina är 
inte naken för att visas fram för någon man och i Johannes blick ges ingen 
antydan om manligt begär. Amorina är inte, som fallet oftast är i Murnis, 
naken för att framstå som en halv varelse, i behov av sin manliga hälft. I 
stället framträder den nakna Amorina, likt Kristus själv, som en helhets
gestalt. Johannes bör, enligt Olle Holmberg, kallas »en rövare 'i sig' med 
anslutning till den nyromantiska tendensen i f ilosofien att i deras ideella 
renhet söka de själsliga kvaliteter, vid vilka man kunde häfta orden 'an 
sich'«.lél Därför har Johannes tidigare anklagat de andra rövarna för att 
vara »ömklige, halve, förbannade« (SS III, s. 375). Nu framstår han dock 
själv, i ljuset från den nakna Amorina, som en halv, splittrad och kluven 
gestalt. Johannes Döparens underordnade ställning i förhållandet till Kris
tus kan i detta fall tillämpas på rövaren Johannes och dennes förhållande 
till Amorina: »En kommer efter migh / som starckare är än jagh / hwilkens 
skotwenger jagh icke wärdig är at nederfalla och uplösa.«162 Trots att Jo
hannes i citatet härovan uttryckligt dementerar allt samband med Johan
nes Döparen, kvarstår intrycket av Döparens beroendeförhållande till 
Kristus, som i hög grad speglar Johannes relation till Amorina. Johannes, 
som brutit sig in i rummet just för att få svar på frågan » Vem är jag?« (SS 
III, s. 441), upplever därför Amorinas gestalt som en uppenbarelse, vilket 
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bestyrks av att han faller ned för henne. I långt högre grad än i den föregå
ende badscenen är det här verkligen fråga om en epifani: »De stora djup
blåa ögonen befalla mig intet det minsta - de böja mig alldeles till golvet.« 
(SS III, s. 441) 

Ytterligare en aspekt av Amorinas kompletta väsen, som illustreras ge
nom hennes nakenhet, är den totala avsaknaden av förställning. Hon är i 
inget avseende förklädd. Det föreligger en fullständig kongruens mellan 
Amorinas inre och yttre kvaliteter. Också i detta avseende framstår Hen
rika och Johannes som parallella gestalter. Eva Adolfsson har, i en jämfö
relse mellan Rudman och Johannes, betonat Johannes frihet från förkläd
nader: »Om Rudman är dubbelspel och förställning, så är Johannes män
niskan som sant lever den hon är - också när hon är missdådaren, kanniba
len, mannen nedanför ordningen. Medan dubbelspelet tränger in i Rud-
mans själva väsen, blir den förställning han beordrar sin tjänare Johannes 
bara till något yttre«.163 I det sammanhanget citerar Adolfsson Rudmans 
ord till Johannes: »Vi äro ensamme, lägg bort all förställning!« När Johan
nes tagit av löshåret och vaxnäsan svarar han: »Jag har bortlagt all förställ
ning.« (SS III, s. 320) På samma sätt är Amorina fjärran från all förställ
ning, och detta synliggörs genom hennes nakenhet. Med tanke på de mån
ga vilseledande maskeradspelen och förvillande förklädnaderna i Drott
ningens juvelsmycke, kan man notera en intressant förändring i 1839 års 
version av Amorina. När Johannes ser den nakna Amorina utbrister han: 
»Ja, jag ser, du är verkligen utan kläder.« (SS X, s. 380) Att vara utan klä
der är bokstavligen detsamma som att inte vara förklädd. Denna innebörd 
av Amorinas nakenhet framträder tydligt redan i romanens ursprungsver
sion. Amorina är, som Johannes säger, »verkeligen naken«. 

I diskussionen kring Murnis har jag lagt stor vikt vid att vidga genre
diskussionen från att ensidigt kretsa kring verkets förhållande till idyll
diktningen, till att även omfatta de religiösa genrerna. I v iss utsträckning 
kommer Murnis i ljuset av detta att framstå som en teologisk uppbyggelse-
skrift, framför allt med anknytning till herrnhutisk och swedenborgiansk 
tradition, men även med tydlig koppling till dröm- och visionsdiktningen. 
Den energi som denna religiösa dimension skänker Murnis bör inte under
värderas. En konsekvens kan vara att de frågeställningar som ges stor dig
nitet i Murnis, bevarar sin energi och fortsätter att utöva influenser på ef
terföljande verk. Även om Amorina och Drottningens juvelsmycke långt 
ifrån kan kallas religiösa verk, kan romanernas centrala frågeställningar 
fortfarande vara bärare av betydande religiös energi och glöd. Jag har i 
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detta kapitels avslutande del försökt påvisa hur Almqvists erotiskt-andliga 
vision är verksam i Amorina, om än under pågående transformation, och 
hoppas i följande kapitel kunna visa att samma grundläggande enhets
vision, om än påtagligt omgestaltad, ännu är levande och verksam i Drott
ningens juvelsmycke. 
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ningen av mötet och relationen mellan Gud och människa spelar Höga Visan och dess 
kärleksallegori en helt avgörande roll, eftersom den gestaltar relationen mellan Gud och 
människa »som en kärleksrelation mellan man och kvinna«. Ibid., s. 294. 

Utifrån andaktslitteraturens långvariga och permanenta bruk av detta figurala sam
band opponerar Hansson mot Lamms uppfattning i U pplysningstidens romantik att den 
andliga kärleksskildringen »under loppet av 1700-talet blir alltmer jordiskt-sensuell« och 
»successivt erotiseras«. Ibid., s. 296. I ställe t sätter hon åter de litterära formernas bety
delse, kärleksallegorin i H öga Visan, som en invändning mot ett alltför psykologiserande 
betraktelsesätt: »När tron blev alltmer personlig och allt starkare emotionellt bestämd, 
som den blev inom 1700-talets sektreligiositet, så fanns det alltså - om man inte skulle 
uppfinna en helt ny typ av litterärt uttryck - bara en enda hävdvunnen språkligt-litterär 
modell att ta sin tillflykt till för att uttrycka den.« Ibid., s. 296. 

69 Lamm 1915 a, s. 68. 

70 Almqvist, Brev 1803-1866, s. 81 f. 

71 Ibid., s. 82. 

72 Ibid. 

73 Ibid. 

74 I kapitlet »Theramonte« finns en tydlig allusion till den herrnhutiska gudstjänst
traditionen. Som Westman Berg påpekar, hänvisas till det urkristna bruket med fota-
tvagning, som också tillämpades i de herrn hutiska församlingarna. Westman Berg, s. 104. 
Theramonte hör texten om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter läsas (Joh. 13:4-5, 14), och 
han faller på knä vid Azilias sida och hjälper till (58 f.). Fotatvagningsceremonin mynnar 
ut i A zilias och Theramontes unisona, närmast liturgiskt utformade utrop: »En är Herren, 
och vi alle äro Medtjenare; låtom oss derföre alla stå upp, och vara vid ett ganska godt mod 
inbördes!« (60) 

75 Lamm 1915 b, s. 317. 

76 Emanuel Linderholm, Sven Rosén och hans insats i frihetstidens radikala pietism, Upp
sala 1911, s. 50. 

77 Paul Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in 
der deutschen Romantik, Halle 1922, s. 133. 

78 Ibid. 

79 Westman Berg, s. 103. 

80 Ibid., s. 104. 

81 Sak. 9:9. Denna vers citeras i Ma tteusevangeliet i samban d med Jesu intåg i Jerusa lem. 
Se Matt. 21:5. 

82 Joh. 15:12-13. 

83 Samma dubbelhet kring begreppet dö råder i änge lns undervisning i kapitlet »Sommar
huset«. Å ena sidan beskrivs Kristi k orsdöd i org astiska ordalag: »så s jönk hans bromo 
tillsammans« (93). A andra sidan har Kristi korsdöd kvar sin frälsningshistoriska inne
börd: »så steg han på korset, och hans jordkropp sjönk i död en tillsammans« (94). 
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84 Westman Berg, s. 98. 

85 Lamm 1915 a, s. 125. 

86 Mt. 17:2 och Upp. 1:16. 

87 Bergstrand, s. 116. 

88 Ibid. 

89 »Solavifs sång« är citerad efter Erik Gambys utgåva av Murnis, s. 103. Se även SS XIV, 
s. 32ff. 

90 Bergstrand, s. 117. 

91 Ibid. 

92 Bland många textställen kan nämnas Rom. 6:8-11, 2 Kor. 5:14-15, Fil. 3:10-11. 

93 I dett a sammanhang vill jag kom mentera Bergstrands tolkning av en passage i A lm
qvists berömda songe »Den lyssnande Maria«, nämligen Marias utrop: »Herre Gud, vad 
det är ljuvligt, / att dö i toner oc h i sång.« (SS xiv, s. 18) Bergstrand tolkar i detta samman
hang begreppet »dö« i entyd igt erotisk riktning: »'Dö' har nämligen här den i huv udsak 
erotiska innebörd, som blivit känd (i gr övre variant) särskilt genom Bellman men som 
förekommer även hos äldre författare, [...] Vi få bevi ttna en sinnlighetens seger över ande
världen.« Bergstrand, s. 137. Att begreppet skulle ha en ensidigt erotisk innebörd ser jag 
som en kraftig överinterpretation. Poängen är väl även här att begreppet simultant ges 
både en erotisk och en religiös innebörd. 

94 Mose och Lamsens Wisor, 1717, ps.i2:6, 8, 10, och 12. 

95 Ibid., ps.41:54. 

96 Sions Nya Sånger, omtryck av 4:e uppl., Umeå 1844, ps. 50:2. I Sions Sånger, Stock
holm 1743, kan det på likartat sätt heta: »Jag ser min rikedom uti din kärleks-flod«. 
(Ps-50:9 ) 

97 Bergstrand har påvisat samma herrnhutiska språkbruk i »D en lyssnande Maria« i pas
sagen: »Stilla rinn, o min själ, i flode n, / i du nkla, himmelska purpurfloden«. (SS 14, s. 18) 
Begreppet purpurflod används regelmässigt för att beteckna Kristi blod men brukas, enligt 
Bergstrand, i denna songe för att beskriva »blodblandningens lycka i förhållandet till 
Gud«. Bergstrand, s. 137. 

98 Begreppet förekommer i Murnis på sidorna 19, 55, 102, 114, 124 samt 149. 

99 I Manbys översättning lyder denna del av titeln Galenskapens välluster angående Hori-
ska kärleken. 

100 D.A.C., nr. 180. Motsvarande passage i det latinska originalet lyder »beatitudo, 
faustitas, jucunditas, voluptas, et ex harum fruitione aeterna caelestis félicitas«. 

101 D.A.C., nr. 1 38. I det latinska originalet lyder citatet på följande sätt: »(iv.) Quod 
amor vere conjugialis sit ipsa castitas. (v.) Q uod omnes deliciae amoris vere conjugialis, 
etiam ultimae, sint castae.« 

102 Lamm 1915 a, s. 123. 

103 Algot Werin, C./.L. Almquist. Realisten och liberalen, diss., Stockholm 1923, s. 109 f. 

104 Ibid., s. 174. 

105 Olsson 1927, s. 270. 

106 Ibid., s. 269f. 
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107 Almqvist, Brev 1803-1866, s. 31. 

108 Westman Berg beskriver drottning Hertrud som exempel på »'die Machtweib', som 
Almqvist skildrade med avsky och rädsla men ändå en smula fascinerad«. Hon konstaterar 
också att Aisbrand har svårt att bli »kvitt den hetta, som den Skändliga upptänt i honom«. 
Westman Berg, s. 93 f. 

109 C.J.L. Almqvist, Monografi, samlad och utgifven för att lätta öfversigten och bedö
mandet af vissa bland tidens frågor, Jönköping 1844-45, s- 2^o. 

110 Ibid., s. 303 f. 

in Ibid., s. 304. 

112 Ibid. 

113 Ibid. 

114 Almqvist, Brev 1803-1866, s. 31. 

115 Sara F riedrichsmayer ger dock ett exempel på att Zinzendorf uttrycker kärleken till 
Kristi sår med en explicit sexuell metaforik: »So visual was his conception of the Redeemer 
that he even alluded to Christ's wound as his vulva«. Friedrichsmayer, s. 35. 

116 D.A.C., nr. 413. »angeli caeli tertii, qui prae ceteris in s tatu innocentiae a Domino 
sunt, coram oculis spirituum qui infra caelos sunt, apparent sicut infantes nudi, [...] causa 
est, quia innocentia correspondet infantiae, et quoque nuditati: quare de Adamo et ejus 
uxore, cum in statu innocentiae fuerunt, dicitur quod essent nudi et non erubuerint;« 

117 Westman Berg, s. 105. 

118 Ibid. 

119 Horace Engdahl, Den romantiska texten. En essä i nio avsnitt, diss., Stockholm 1986, 
s. 192. 

120 Om den nakna Stellamira heter det: »så stod vid understa delen af Stellamiras lif en 
hög Törnros, böjande sin fylliga blomma öfver hennes yunis, och kastade ned öfver yunis 
svanhvita bräm ett återsken af sina blads blyga rådnad: och sjelfva brämens glans upphöj
des af det lenaste mörka hårdun: och en strima såsom af flytande rubin, geck emellan dessa 
bägge bräm: men striman var så fin och så vördnadsbjudande, som den första Ljusnings
randen för den tviflande försmägtande, hvilken dock börjar ana himmelens mening, och 
hoppas att komma ditinn. -« (78) 

121 Lamm 1915 a, s. 122. 

122 Westman Berg, s. 98. 

123 Ibid. Westman Berg menar att Cossruna är intressant, eftersom hon »är ett tidigt ex
empel på att en fri och stolt kvinna framställs sympatiskt hos Almqvist« (Ibid.). 

124 Engdahl, s. 214. 

125 Ibid., s. 191. 

126 Ibid., s. 191 f. Det mest drastiska exemplet på den bokstavliga läsningen av metafore
rna återfinns i sa mma kapitel: »Men Hermios är kr isten, Ragnhild hedning. Trosfrågan 
skiljer dem: och se, genast uppkommer en faktisk skiljevägg mellan de båda, en svart rök
ridå upp till himlen. Ragnhild hakar sig fast vid Hermios, men han är i met afysisk mening 
onåbar för henne, och han blir de t omedelbart i den förverkligade bilden: hennes armar 
hänger kvar som ett makabert skärp av likdelar runt Hermios' midja. Deras förhållande är, 
som man säger, sargat.« Engdahl, s. 192. Jag vill dock betona att programmet för »meta

7 9  



forens förverkligande« är en realitet också hos Swedenborg själv, vilket följande exempel 
ut De amore conjugiali tydligt visar: »Och två kunna icke bo tillsammans i sa mma hus, så 
framt de icke äro likheter; och alldeles icke makar, så framt de icke äro inbördes böjelser. 
Om de äro utvertes och icke tillika invertes böjelser, så skiljer dem sjelfva huset eller platsen 
åt, kastar dem ifrån sig och bortdrifver dem.« D.A.C., nr. 50. 

127 D.A.C., nr. 37. »sunt enim homo masculus et homo femina ita creati, ut ex duobus 
possint fieri sicut unus homo, seu una caro; et cum fiunt unum, tunc simul sumpti sunt 
homo in sua plenitudine; at absque ea conjunctione sunt duo, ac uterque tanquam homo 
divisus seu dimidiatus.« 

128 D.A.C., nr. 42. »et cum maritus loquebatur ille simul sicut ex uxore, et cum uxor simul 
illa sicut ex marito«. 

129 D.A.C., nr. 50. »nam ibi duo conjuges non vocantur duo, sed unus angelus;« 

130 Lamm 1915 a, s. 124. 

131 Lamm 1915 b, s. 319 f. 

132 Bergstrand, s. 110. 

133 Ernst B enz, Adam. Der Mythus vom Urmenschen, München-Planegg 1955, s. 151. 
Även Lars Bergquist knyter Swedenborgs äktenskapslära till den platonska androgyn-
myten. Bergquist 1996, s. 109 f. 

134 Friedrichsmayer, s. 59. 

135 P.D.A. Atterbom, Minnen från Tyskland och Italien, Örebro 1859, s. 154. 

136 Henry Olsson, »C.J.L. Almquist, Drottningens Juvelsmycke. En diktmonografi och en 
orientering.«, Samlaren 1919, s. 143. 

137 Olsson 1927, s. 244. 

138 Ibid. 

139 De rituella handlingar som hörde samman med den stora försoningsdagen återges fr.a. 
i 3 Mos. 16. 

140 Hebr. 9:11 f. 

141 Matt. 27:51, Mark. 15:38 och Luk. 23:45. 

142 Hebr. 10:19 f. 

143 Sverker Sieversen har påvisat den stora betydelse Swedenborg tillmäter deflorationen: 
»Under det Swedenborg förefaller hänföra den manliga sexualitetens uppkomst till ett 
vaknande självständigt förnuft, är brytandet av hymen begynnelsen till en yttre sexualitet 
(libido) hos kvinnan. En inherent sexualitet (amor unius e sexu) har väl även tidigare exis
terat men såväl denna som libido-sexualiteten tänkes aktualiseras vid deflorationen. Påfal
lande är härvid, att ett ringa kroppsligt skeende tillmäts vittgående moraliska och metafy
siska följder.« Sieversen, s. 113. 

144 Olsson 1927, s. 254. 

145 Ibid., s. 248. 

146 Ibid. 

147 Ibid., s. 249. 

148 Eva Adolfsson, »Oändliga kvinna! Om förändringens gestalter hos Almqvist«, Ro
mantikens kvinnor. Studier i det tidiga 1800-talets litteratur, Johanneshov 1990, s. 99. 
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149 Ibid., s. 103. 

150 Ibid., s. ioi. 

151 Ibid., s. 105. 

15z Karin Westman Berg har påvisat sambandet mellan kvinna och vatten hos Almqvist 
och tolkar såväl Amorina som Sara V idebäck i ans lutning till de förkristna kärleks- och 
vattengudinnorna. Westman Berg, s. 114 ff. och 295 ff. Se även Adolfsson 1990, s.96 ff. 
Amorina som Kristusgestalt diskuteras bl.a. av Lamm, som utgår från tanken på »konstnä
ren som den födde medlaren«. På l ikartat sätt skall Amorina »genom sina lidanden, sin 
religiösa förkunnelse och sin död vara sin släkts medlare och försonare på samma sätt, som 
Kristus varit det för människosläktet«. Lamm 1915 a, s. 170. Westman Berg konstaterar 
att Amorina även är en medlare mellan hedniskt och kristet, liksom mellan manligt och 
kvinnligt. Westman Berg, s. 116. Se även Adolfsson 1990, s. 98 f. 

153 Lamm 1915 a, s. 122. Se även Olsson 1927, s. 247. 

154 Adolfsson 1990, s. 98. 

155 Lamm 1915 a, s. 182. 

156 Olsson 1927, s. 239. 

157 Ibid., s. 272. 

158 Ibid., s. 276. 

159 Ibid., s. 259. 

160 Matt. 11:7 ff. och Luk. 7:24 ff. 

161 Holmberg 1922, s. 26. 

162 Mark 1:7. 

163 Adolfsson 1990, s. 109. 



KAPITEL 2 

Tintomara - Almqvists allvarsamma lek med den 
androgyna Kristusgestalten 

Almqvist och Jakob Böhme 
i ALMQVISTS TVÅ UNGDOMSVERK M urnis och Amorina gestaltas drömmen 
om den fullkomliga enheten mellan manligt och kvinnligt, gudomligt och 
mänskligt. I Murnis realiseras denna enhet, om än i en himmelsk värld. I 
Amorina krossas enhetsvisionen under trycket av de erotiska intrigernas 
makt i ett korrumperat samhälle. 

Detta kapitel skall ägnas Drottningens juvelsmycke, där samma grund
läggande helhetsvision gestaltas på ett radikalt annorlunda sätt. Drömmen 
om tvåhetens sammansmältning till enhet tycks ha uppgivits till förmån för 
ett experiment, där enheten mellan manligt och kvinnligt realiseras inom 
en enda individ, androgynen Tintomara. 

Två verk av Almqvists hand har uppenbart syskontycke, nämligen 
Amorina från 1822 och Drottningens juvelsmycke från 1834. Detta släkt
skapsförhållande har Almqvist själv för övrigt understrukit.1 Som Bertil 
Romberg påvisat, är en genomförd »blandning av episk och dramatisk 
framställning« utmärkande för båda verken.2 Vid sidan av dessa yttre for
mella beröringspunkter, kan släktskapsförhållandet fr.a. knytas till respek
tive verks kvinnliga huvudperson, Amorina och Tintomara. Olle Holm
berg gör denna koppling och hävdar, att vad »Amorina är för 1820-talets 
Almqvist, är Tintomara för 1830-talets, åtminstone dess förra hälft«.3 En 
av anknytningspunkterna består i den Kristuslikhet, som framträder med 
avseende på båda gestalterna. Amorina är i det sammanhanget av stort 
intresse, men eftersom jag företrädesvis kommer att fokusera Kristus
likhetens samband med androgyntematiken, hamnar tonvikten av natur
liga skäl på Tintomaragestalten. 
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Under studiet av Almqvists roman har jag frapperats av den relativa 
tystnad som omger Jakob Böhmes namn. Trots Böhmes utomordentligt 
stora betydelse för den tyska romantiken, trots tydliga tecken på ett mot
svarande intresse inom svensk romantik och trots romanens erotiska intrig 
och androgyntematik, som vetter mot Böhmes erotiska filosofi och andro-
gynlära, har hans betydelse för förståelsen av Drottningens juvelsmycke 
ofta inskränkt sig till antydningar. Det har därför varit en utmaning att 
undersöka i vilken utsträckning Böhmes androgynspekulation kan bidra 
till att ytterligare belysa romanens innehåll. 

I sin ungdomsskrift Historiens idéer apostroferar Almqvist den »vörd
nadsvärde, älskelige Jakob Böhme« som lyser »såsom en heligt lågande 
lampa i nattens dunkelhet« (SS II, s. 328). Citatet antyder ett personligt 
förhållande till Böhmes mystik. Att så är fallet bestyrks även av Almqvists 
uppsats Herrnbutare och swedenborgare, som trycktes 1833 i t idskriften 
Skandia under den samlande rubriken Några drag. Uppsatsen tillkom 
emellertid åtskilliga år före den första tryckningen, enligt Olle Holmberg 
1827 och enligt Henry Olsson redan 1822.4 

Almqvist utgår från de två trosriktningar som anges i titeln, vilka be
nämns sekter. Han är i grunden kritisk mot allt sektväsende, men ger dock 
företrädet åt herrnhutarna, p.g.a. deras »överlåtenhet åt Gud« (SS IV, s. 
233). Swedenborgianismen däremot anklagas för torr och död rationa
lism: »Swedenborgianismen som sekt är det största slarv i världen. Jag vå
gar säga mera: Allt vad i hans dräkt uppträder, duger icke.« (SS IV, s. 234) 

I uppsatsens senare del övergår Almqvist från sekterna till deras grun
dare. Framställningen avser fr.a. Zinzendorf och Swedenborg, men kom
mer efterhand att inkludera även Böhme och dennes förhållande till Swe
denborg. Almqvists framställning är påfallande originell och nyanserad i 
sin karakteristik av både likheter och skillnader dem emellan. Om Sweden
borgs tillgänglighet skriver han att den har sin grund i hans skrifter, som »i 
allmänhet behandla tros-ämnen rationellt« (SS IV, s. 239). A andra sidan 
hävdar han, att det finns »mystici, såsom t.e. Böhme, vilka, under en 
svårbundnare yta och ett dunklare språk, likväl i g runden äro lättfattlig-
are« (SS IV, s. 239). 

I uppsatsens avslutning framträder åter Böhme och Swedenborg, nu som 
huvudrepresentanter för två slags mystik, vilka Almqvist benämner musi
kalisk respektive pittoresk. 

Zinzendorff och J. Böhme (med Novalis) äro varann närmare, ej vad satserna an
går, men i anseende till den anda, som stilla och underbart fattar läsaren. Det är 
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egentligen ingen utsikt, som öppnas: det är som en mörk, men ljuv slöja breder sig 
över firmamentet och över själen. Man känner sig dragen av ett liv, där ej så 
mycket är till för det inre ögat, men för örat: en musik ur himlar och avgrunder 
nalkas outsäglig. - Alldeles icke så Swedenborg. Hans karakteristiska sätt är att 
öppna ett sken för själens öga; han är beständigt målande; han fortgår ej i musik, 
utan i världstavlor. 

Böhme har givit sin tid en musikalisk mystik, Swedenborg sin tid en pittoresk. 
Men mera torde behövas. (SS IV, s . 245 f.) 

Almqvists originella jämförelse mellan Böhme och Swedenborg, där inte 
minst de subtila kontrasterna mellan de båda lyfts fram, kan jämföras med 
Atterboms mer konventionella särskiljande av »twå slags mystiska förfat
tare: ascetiskt-mystiska (sådana, som t.ex. Thomas a Kempis) och theo-
sofiskt-mystiska«. I Atterboms indelning placeras Böhme och Sweden
borg, inte oväntat, bland de teosofiskt sinnade mystikerna, som »de 
snillrikaste, de djupsinnigaste, och - i följd häraf - twifwelsutan, de 
märkwärdigaste«.5 Det likhetstecken Atterbom sätter mellan Swedenborg 
och Böhme framstår som tämligen förutsägbart, medan Almqvists lyhörda 
distinktion mellan Böhmes musikaliska och Swedenborgs pittoreska mys
tik tyder på ett mer personligt och reflekterat förhållande till såväl Sweden
borgs som Böhmes mystik. 

Från första början har Almqvistforskningen observerat Almqvists in
tresse för och studium av Böhmes filosofi. Trots detta faktum har Böhme 
på ett anmärkningsvärt sätt ställts i skuggan av framför allt Swedenborg.6  

Martin Lamms uppsats »Studier i Almquists ungdomsdiktning«, kan i viss 
mån ha fungerat som riktningsgivare, dels genom sin utomordentligt 
starka betoning av Swedenborgs inflytande, dels genom den begränsade 
roll Böhme tilldelas. Lamm antyder att Böhmes betydelse för Almqvist en
dast är indirekt och förmedlad via Schelling.7 Det faktum att Schelling näs
tan helt och hållet utmönstrar androgynspekulationen ur sitt system får 
därför påtagliga konsekvenser.8 Lamm aktualiserar endast de delar av 
Böhmes filosofi som Schelling använder sig av, främst » Ungr und «-begrep
pet.9 Följden blir att Böhmes erotiska filosofi, och i synnerhet hans 
androgynspekulation, helt och hållet ställs i skuggan av Swedenborgs 
äktenskapslära.10 

Tendensen kvarstår i efterföljande Almqviststudier. I Olle Holmbergs 
avhandling omnämns Böhme endast en gång, utan någon närmare kom
mentar och utan någon koppling till Drottningens juvelsmycke,JI Vad gäl
ler romanens androgynbegrepp förhåller sig Holmberg påtagligt skeptisk. 
Genom att beskriva Tintomara som »en smula av en androgyn« eller något 
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»lite av en androgyn« tonas androgynproblematiken ner till ett mini
mum.12 Holmbergs slutsats är därför också att Tintomara har »ganska litet 
att göra med den tyska nyromantikens - ända upp till Schleiermacher 
skönjbara - allmänna spekulationer om en ursprunglig eller slutgiltig 
mänsklighet av androgyner, med mannens och kvinnans förenade företrä
den«.13 Har androgyntematiken rönt en något styvmoderlig behandling 
hos Holmberg, är det desto viktigare att konstatera att han ägnat det andra 
begreppet i kirurgernas samtal, animal coeleste, en allsidig och grundlig 
utredning.14 När det åter gäller Böhmeinflytandet i allmänhet, ägnar inte 
heller Algot Werin Böhme någon egentlig uppmärksamhet.15 

Henry Olsson har en klar insikt om Böhmes allmänna betydelse för 
Almqvists författarskap och apostroferar vid upprepade tillfällen Alm
qvists Böhmestudium.16 Samtidigt ansluter Olsson tydligt till Lamm ge
nom att endast beröra innehållet i Böhmes filosofi via Schellings förmed
ling.17 Huvuddragen i Böhmes erotiska filosofi lämnas i stort sett utan av
seende. I Olssons banbrytande studier kring Drottningens juvelsmycke er-
känns ett samband med Böhmes och Franz von Baaders androgynspekula-
tion, men Olsson drar dock slutsatsen att det »torde sakna intresse att ut
förligare referera deras åskådningar«.18 Även om Olsson i sina senare stu
dier tycks vara mer benägen att erkänna Böhmetraditionens betydelse, kan 
man konstatera att hans diskussion kring androgynbegreppet nästan ute
slutande utgår direkt från Platons androgynmyt i Symposion.19 

I utforskandet av »den utopiska mysticismen« betonar även Kurt Aspe
lin Böhmes allmänna betydelse för Almqvist. Dessutom framhåller Aspelin 
»Baaders aktualitet i svenskt 1830-tal«.20 Även om Aspelin enbart diskute
rar Baaders betydelse i anslutning till Menniskoslägtets saga, är det med 
tanke på Drottningens juvelsmycke viktigt att komma ihåg Baaders bety
delse som romantisk uttolkare av Böhmes androgynlära. 

I nutida Almqvistforskning finns en tydlig inriktning på androgyntemats 
estetiska och samhällskritiska dimension. Detta framgår av Mikael van 
Reis', Horace Engdahls och Eva Adolfssons bidrag. Reis betonar Tinto-
maragestaltens gåtfullhet: »I Drottningens juvelsmycke, där labyrinten är 
idé och arabesken är det narrativa greppet, betecknar gåtan inte så mycket 
en fördold sanning som den osäkerhet som infinner sig mellan ett möjligt 
svar och det outgrundliga. [...] Tintomara är förstås denna gåtfulla kropp 
som rör sig mellan motsatta läger.«21 Även Engdahl betonar obestämbar-
heten genom att beskriva Tintomara som »en ironisk myt«: »Tintomara är 
ingen förening av motsatser, utan ett tredje, som står utanför de kategorier 
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som definierar samhällsrollerna (man/kvinna, ont/gott, komiskt/allvarligt, 
himmelskt/jordiskt, natur/kultur, herrar/folk, djur/människa och så vi
dare).«22 Adolfsson, slutligen, betonar Tintomaragestaltens samhällskri
tiska funktion, nämligen utifrån samhällets statiska syn på könens förhål
lande till varandra: »Tintomara är varken mannen, kvinnan eller andro-
gynen. Tintomara är den kritiska, och lekfullt framtidsdigra nedmonter-
ingen av det manligas och det kvinnligas betydelsepar. Tintomara är bort-
skojandet och dekonstruktionen av den rigida oppositionen manligt -
kvinnligt.«23 Det estetiska och samhällskritiska perspektivet är väl befäst i 
nutida forskning. När jag anlägger ett annat fokus, är det inte i avsikt att 
beskära eller förminska betydelsen av dessa två centrala aspekter. Syftet är 
att vidga perspektivet genom att föra in en tredje komponent, den andro-
gyna Kristuslikheten. 

Jakob Böhmes antropologi 
Den visionäre mystikern Jakob Böhme föddes i Schlesien 1575 och avled 
1624.1 en rad egenartade skrifter framträder en säregen kombination av å 
ena sidan alkemiska, astrologiska och kabbalistiska element och å andra 
sidan en stark betoning av den reformatoriska synen på den enskilda män
niskans Kristuserfarenhet. I Jacob Böhme sammanstrålar således starka 
influenser från olikartade gestalter som Paracelsus och Martin Luther. 

Arvet från Böhme förvaltas av radikala separatistiska och pietistiska 
kretsar, samlade kring t.ex. Johann Georg Gichtel, Gottfried Arnold och 
Friedrich Christoph Oetinger. Via dessa pietistiska kretsar, liksom via den 
franske mystikern Louis Claude de Saint-Martin finner Böhmes filosofi 
vägen till den tyska romantiken, där olika aspekter av Böhmes tänkande 
influerar flertalet av romantikens författare och filosofer. Den främste 
Böhmeuttolkaren torde tveklöst vara Franz von Baader, men även Schel
ling är djupt influerad av Böhmes tänkande. 

Som jag redan framhållit, har den äldre Almqvistforskningen fr.a. intres
serat sig för de delar av Böhmes filosofi, som via Schellings förmedling 
påverkat Almqvist, t.ex. Ungrund-begreppet. Därför kommer jag att lyfta 
fram de nedtonade aspekter av Böhmes tänkande, som kan bidra till att 
fördjupa och nyansera tolkningen av Drottningens juvelsmycke, dvs. i för
sta hand Böhmes erotiska filosofi och, som en del av denna, hans andro-
gynspekulation. 

Böhmes antropologi utgår från människans likhet med Gud. Enligt 
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Böhmeforskaren Jan-Erik Ebbestad Hansen framställer Böhme vanligtvis 
Sophia eller Jungfrun som »det kvinnelige element i guddommen«.24 Guds 
fullkomliga, och därför också androgyna, väsen kan beskrivas »som 
föreningen av Sophia med de mannlige kreftene i guddommen«.25 

När människan skapas är det som Guds direkta avbild. Eftersom den 
androgyna fullkomligheten existerar i Gud, måste Adam i egenskap av 
Guds avbild också vara androgyn. Till detta återkommer Böhme gång på 
gång i sina skrifter med något varierande formuleringar: »Adam war ein 
Mann und auch ein Weib, und doch der keines, sondern eine Jungfrau, 
voller Keuschheit, Zucht und Reinigkeit, als das Bild Gottes« (SW V, s . 
94).26 Vid andra tillfällen kan Adam beskrivas som »eine männliche 
Jungfrau, weder Weib noch Mann« (SW V, s. 140). 

Innan människan skapas genomgår kosmos, enligt Böhme, en utveck
ling i riktning mot tilltagande materialitet. Den subtila materia som, enligt 
Ebbestad Hansen, närmast är »av en immateriell karakter«, genomgår 
olika faser i riktning mot allt större förtätning och slutligen »som en folge 
av et kosmisk fall, fremstår den grove ugjennomtrengelige materialitet«.27 

Denna grova materialitet utmärker emellertid inte den ofallne Adams 
kropp. Adam besitter de flesta av de kroppsliga funktioner vi känner, dock 
på ett fullkomligt sätt. Adam äter och dricker, men »sein Essen war 
himmlisch« (SW III, s. 87). Adam fortplantar sig och föder, men även detta 
födande bestäms utifrån den androgyna gudsbilden: »Som Guds biide 
omfatter Adam det kvinnelige og det mannlige og da Adam har et åndelig 
legeme uten noen fysiske kjonnsorganer, skjer befruktningen og fodselen 
på en indre, magisk måte.«28 

Adams fall omfattar två stadier. Fallets första stadium består i förlusten 
av enheten med Gud, p.g.a. missbruk av friheten. Människans frihet utgör 
en oundgänglig del av hennes gudslikhet, men innebär samtidigt en fres
telse: »Das war die rechte Proba, was der freie Wille der Seelen thun würde, 
ob er wollte in göttlicher Harmonei bleiben, oder ob er wollte in die 
Selbheit eingehen« (SW V, s. 99). Adam består inte provet, utan vänder sig, 
enligt Ebbestad Hansen, »mot den skapte Verdens mangfold i stedet for å se 
verden og seg selv ut fra Sophias enhet«.29 Följderna av människans 
»Selbheit« blir förödande: den himmelska Jungfrun överger Adam. Sarah 
Friedrichsmayer ger en pregnant sammanfattning av detta skeende: »Paral
leling the creator, this first human desired self-awareness, a condition 
possible only with the separation of the divine Virgin from the masculine 
essence.«30 Som ett resultat av fallets första stadium, står människan en
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sam, vilket tvingar Gud att ingripa: » Allhie aber saget er vom Menschen, es 
sei nicht gut, dass er allein sei, denn er sah seinen elenden Fall, dass er sich 
nicht könnte selber magisch fortpflanzen, und sprach: Wir wollen ihm eine 
Gehülfin machen.« (SW V, s. 100) Den mest omvälvande konsekvensen av 
fallets första stadium består således i den könsdifferentiering, som Gud 
åstadkommer i en andra skapelseakt. 

När Adam vänder sig från enheten i Sophia till världens mångfald, ham
nar han, enligt Ebbestad Hansen, i ett schizofrent tillstånd. För att Adam 
inte helt skall gå under i sin inre kluvenhet delas han: »Kjonnsspaltningen 
kan på denne bakgrunn både betraktes som et resultat av et fall og som en 
hjelp i det faine tilstand.«31 Trots att enheten gått förlorad, hyser såväl man 
som kvinna en outrotlig längtan efter denna enhet och söker den hos var
andra. I ett av Böhmes centrala verk, Die drei Principien göttlichen 
Wesens, utvecklas tanken på sexualitetens religiösa dimension. Där kon
staterar Böhme att människan »suchet immer die Jungfrau, ihre Gespielin, 
die Männliche sucht sie im Weiblichen, und die Weibliche im Männlichen« 
(SW III, s. 127). Och huvudskälet till att mannen och kvinnan söker Jung
frun i varandra är att båda, var för sig, »meinet, das andere habe die 
Jungfrau« (S.W. III, s. 127). Trots att det sexuella begäret rymmer denna 
andliga dimension är Böhme samtidigt, enligt Ebbestad Hansen, fullt på 
det klara med kärlekens »ufullkomne og tragiske karakter.«32 Å ena sidan 
är den erotiska föreningen en slags avglans av ett himmelskt androgynt 
tillstånd. A andra sidan får människans längtan efter enhet ingen varaktig 
tillfredsställelse, »annet enn i den momentane ekstase«, vilket illustrerar 
»den ironi som ligger i den jordiske kjaerlighets soken efter evighet og en
het«.33 

Böhmes ambivalenta hållning till kärlekens erotiska dimension kan il
lustreras av hans höga värdering av förälskelsen och tiden före det första 
samlaget. »Siehe, zwei junge Menschen«, skriver Böhme, »wie gar herz
liche Treue und reine Liebe sie gegen einander tragen« (SW III, s. 161). I 
förälskelsen tycks det som om kärlekens sinnliga och andliga innebörd 
fortfarande kan existera vid sidan av varandra. Men detta tillstånd varar 
inte länge, ty »sobald sie aber einander nehmen und sich vermischen, so 
inficiren sie einander mit ihrer Brunst« (SW III, s. 161). Härav följer leda 
och fiendskap och det sköra bandet mellan kärlekens andliga och erotiska 
innebörder tycks ohjälpligt vara brutet. 

Trots att fallets första stadium leder fram till den avgörande köns
klyvningen, innebär det inte att Adam och Eva förlorar »sin ikke-mate-
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rielle legemlighet selv om den ikke er så subtil som tidligere«.34 Detta sker 
emellertid i fallets andra stadium, som motsvarar Bibelns syndafalls
berättelse. När Adam och Eva äter av trädets frukt, förlorar de sin subtila 
kroppslighet och får i stället ogenomträngliga kroppar, »mit grobem 
Fleische und harten Beinen« (SW V, s. 132). 

Jakob Böhmes kristologi 
I nära samband med Böhmes antropologi står hans kristologi, vilken, en
ligt Ebbestad Hansen, skall betraktas som en del av hans antropologi, ef
tersom Kristus är »det fullkomne menneske« och inkarnationen »det full
komne menneskebildes substansialisering til konkret liv og praksis«.35 

Sambandet mellan antropologi och kristologi leder till en långtgående 
parallellställning av Adam och Kristus. Kristus har ju kommit för att repa
rera den skada som åsamkats människan genom Adams fall. Eftersom 
återställelsen inte minst avser Adams förlorade androgynitet, måste Kris
tus själv vara androgyn. De beskrivningar som avser den androgyne Adam 
tillämpas i lika hög grad på den androgyne Kristus. Därför kallas Kristus, 
liksom tidigare Adam, »eine männliche Jungfrau« (SW V, s. 103). Kristi 
androgynitet innebär således att »das erste Bild, das Adam war vor dem 
Falle, das ist in Christo wiedergeboren worden« (SW VI, s. 94). Detta inne
bär enligt Ebbestad Hansen »at Kristus er det menneske som har trans-
cendert de tradisjonelle kjonnsrollene, som var et resultat av fallet, hvilket 
vil si at han har utviklet og integrert de sjelelig-åndelige krefter vi kaller 
mannlige og kvinnelige til en fullkommen harmonisk enhet«.36 

Kristus betraktad som den fullkomliga androgyna människan får givet
vis de största konsekvenser för varje enskild människa. Frälsningen genom 
Kristus innebär inte endast befrielse från skuld, utan också ett åter
upprättande av den androgyna gudsbilden. Detta innebär, enligt Friedrichs
mayer, att »an individual could be 'transmuted' into androgynous perfec
tion simply by loving Christ, the second androgynous being om earth«.37  

Eftersom Kristus genom sin androgynitet är »begge kjonns sanne urbilde, 
vil begge kjonn i ham kunne finne den del de savner og som de söker hos 
hverandre«.38 Följaktligen kan Kristus vara varje mans sanna brud och 
varje kvinnas sanne brudgum. Därför uppmanar Böhme de ensamma kvin
norna och männen att först och främst söka Kristus: »Aber den ledigen 
Jungfrauen und Mannen ohne Frauen ward gesagt, sowohl den Wittiben, 
dass sie den Bund Christi zum Gemahl haben: vor dem sollen sie züchtig 
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und demiithig sein; denn Christus ist des Mannes Braut, seine züchtige 
Jungfrau, die Adam verlor, und ist auch der ledigen Jungfrauen und Witti
ben ihr Bräutigam« (SW VI, s. 197). 

Den parallellställning mellan Adam och Kristus, som Böhme konse
kvent driver, återspeglas också slutligen i synen på Kristi uppståndelse. När 
Kristus uppstår från de döda, är hans uppståndelsekropp enligt Ebbestad 
Hansen, »det samme subtile legeme Adam var i besittelse av f0r fallet«.39 I 
de dödas uppståndelse sker också den slutliga restaureringen av den ur
sprungliga gudsbilden i varje enskild människa: »Ein solcher Mensch, als 
Adam vor seiner Eva war, soll aufstehen und das Paradeis wieder ein
nehmen und ewig besitzen; nicht ein Mann oder Frau, sondern wie die 
Schrift saget: Sie sind Jungfrauen« (SW V, s. 94). 

Androgynlära enligt Platon och Böhme 
I sin studie Adam. Der Mythus vom Urmenschen urskiljer Ernst Benz två 
grundläggande utgångspunkter för den androgyna spekulationen i väster
landet, nämligen »1. der platonische Mythus vom Urmenschen und 2. die 
kabbalistische Auslegung der biblischen Schöpfungsgeschichte«.40 Dessa 
två grundläggande traditioner förvaltas under medeltiden av den brokiga 
och mångformiga företeelse som kan sammanfattas med termen her-
metism.41 För den efterreformatoriska utvecklingen av androgynspekula-
tionen spelar mystikern Jakob Böhme, som jag redan konstaterat, en avgö
rande roll. Böhme kopplar samman de två grundläggande androgyn-
traditionerna, den platonska och den bibliska, med frågan om människans 
andliga nyfödelse. Sara Friedrichsmayer hävdar således att »Böhme is to be 
credited with incorporating the androgyne into the process of Christian 
salvation«.42 

Man kan således tala om två grundläggande utgångspunkter för roman
tikens androgynspekulation, en platonsk och en biblisk. När androgyn-
tematiken introduceras i Drottningens juvelsmycke, vilket sker i fjärde 
bokens samtal mellan de två kirurgerna, aktualiseras såväl den platonska 
som den bibliska ansatspunkten. I första hand presenteras androgynen i 
nära anslutning till den platonska myten i Symposion: »Ni lär ha läst något 
i Plato, min vän? Ni känner till de gamles mening om androgynernai« (SS 
VI, s. 67) Anknytningen till den platonska myten framstår som mycket tyd
lig också genom andre kirurgens användning av begreppen »klyva«, »sfär« 
och »hemisfär«. Härigenom alluderas tydligt på Symposion och de klot
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runda androgynernas straff, som innebar att »människoväsendet klövs itu, 
föll sönder i tvenne kön, vilkas öde skulle bli, att till ve eller väl jaga varann 
oupphörligt« (SS VI, s. 69). 

Man skulle som vissa forskare gjort kunna hävda, att den platonska 
bakgrunden är tillräcklig för en full förståelse av androgyntematiken i 
Drottningens juvelsmycke. Samtidigt är det tydligt att Almqvist, redan i 
kirurgernas samtal, även apostroferar androgyntematikens bibliska kom
ponent. När andre kirurgen hänvisar till »människans fall« (SS VI, s. 69) 
och kursiverar begreppet fall, är allusionen till bibelns skapelse- och 
syndafallsberättelse lika näraliggande som anspelningarna på Platons 
androgynmyt. Det är i anslutning till androgyntematikens bibliska kompo
nent som frågan om Böhmes inflytande bör ställas. 

Tintomara - androgyn eller hermafrodit? 
I nutida språkbruk betraktas androgynitet och hermafroditism som syno
nyma begrepp. I en längre essä, »The Image of the Androgyne in the 
Nineteenth Century«, finner A.J.L. Busst det »preferable to consider the 
two terms exactly synonymous by accepting their broadest possible 
meaning: a person who unites certain of the essential characteristics of 
both sexes and who, consequently, may be considered as both a man and a 
woman or as neither a man nor a woman, as bisexual or asexual«.43 Sam
tidigt konstaterar Busst att distinktionen mellan de två termerna, i h isto
risk belysning, alltid varit »purely arbitrary and consequently often 
contradictory«.44 Busst anför bl.a. exemplet Franz von Baader, enligt vil
ken hermafroditen är »bisexual and the androgyne asexual«.45 

Den begreppsliga distinktionen mellan androgyn och hermafrodit här
rör inte från Böhme själv utan, som Busst påvisar, från Baader. Som jag 
tidigare framhållit skiljer sig Baader i vissa avseenden markant från 
Böhme. Han tar t.ex. bestämt avstånd från Böhmes ambivalenta hållning 
till äktenskapet och den erotiska kärleken. Trots viktiga skillnader råder 
dock inget tvivel om att Baader använder begreppen androgynitet och her
mafroditism i Böhmes anda. Liksom föregångaren hävdar Baader att 
urmänniskans androgynitet har sin grund i Guds eget väsen: »Die Specula
tion hat klar oder dunkel immer das Bedürfnis gefühlt, das Original der 
zeugenden Potenzen der Natur in Gott zu finden - die Heiden als Herma
phroditismus, die Christen als Androgyne Maria (christliche Andro
gyne).«46 Trots hedendomens dunkla insikt varnar Baader för att samman
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blanda androgyniteten med »seiner Caricatur, dem Hermaphroditismus«. 
Medan androgyniteten speglar den gudomliga enheten, blottar herma-
froditismen tvärtom »die Differenz oder Nichteinheit der Geschlecht
seigenschaften«, vilket gör den till »die höchste Difformität oder Monstro
sität«.47 Den slutliga restaureringen av människans förlorade androgyna 
natur i uppståndelsen från de döda kan därför inte bestå i att »ein Mann 
und Weib zusammen geleimt werden, um einen ganzen Menschen zu 
machen (wie Aristophanes die Platonische Androgyne bereits missdeu
tete)«.48 I stället kommer Kristus att vara mannens brud och kvinnans 
brudgum och återföra varje man och kvinna till det ursprungliga andro
gyna tillståndet. 

Enligt Paul Kluckhohn tänker sig Baader således urmänniskan »andro-
gyn, geschlechtslos, nicht in dem Sinne der Impotenz, noch weniger aber in 
dem der äusseren Doppelgeschlechtlichkeit - scharf betont Baader den 
Gegensatz von Androgyn und Hermaphrodit -, sondern in dem der Ge
schlechtsindifferenz « .49 

Samtalet mellan forste och andre kirurgen i romanens fjärde bok, där för 
övrigt Tintomaragestalten för första gången omnämns, kan, på ett frukt
bart sätt, relateras till Böhmetraditionens distinktion mellan androgyni 
och hermafroditism. Andre kirurgen konstaterar nämligen att han inte vet 
»om med androgyn bör förstås en varelse, som är ingendera könet, eller 
bäggedera« (SS VI, s. 68). Det vore en överdrift att påstå att dessa två alter
nativ utgör exakta motsvarigheter till androgynitet och hermafroditism i 
Baaders mening. Däremot vill jag hävda att andre kirurgens ord bidrar till 
att introducera och aktivera Baaders distinktion, som härefter spelar en 
betydande roll på romanintrigens plan. En grundläggande hypotes är 
också att romanen på det symboliska planet ger en tolkning av Tinto
maragestalten som hämtar näring ur och stundom tangerar Böhmes och 
Baaders androgyntanke. 

Utgångspunkten för fjärde bokens samtal mellan de två kirurgerna ut
görs av en anbefalld anatomisk examination av Tintomaras kropp, en un
dersökning som emellertid aldrig kommer till stånd. Förste kirurgen, som 
ivrigt pläderar för denna undersökning, antyder att Tintomara i någon 
bemärkelse är fysiskt tvekönad, med Baaders terminologi, hermafroditisk. 

Visserligen måste det vara något eget ändå med denna varelse. Halsens och 
bröstets början, som jag såg, voro av en mycket behaglig, men underbar struktur, 
som syntes tillåta, att den förra stundom skulle kunna höjas, jämte det senares 
sammandragning eller förhårdning; och tvärtom, vid andra tillfällen, det senare 
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litet vidgas, jämte hela figurens förminskning. [...] Vilka särdeles upptäckter för 
vetenskapen skulle vi ej kunnat vinna, vid liniamenternas övergångar i detta utan 
tvivel högst utomordentliga ansikte. (SS VI, s. 66 f.) 

Förste kirurgen tycks, som framgår av ovanstående citat, stå för en tämli
gen grov och naiv tro på att Tintomara i yttre fysisk bemärkelse är tvekö-
nad. Han framställs i samtalet som en beskäftig och smått löjlig person, 
som inte ens har grepp om androgynbegreppets ursprung i det grekiska 
språket: »Androgy.. Nej sannerligen, min herre, persiska språket blev ej 
min lott.« (SS VI, s. 68) Än mindre har förste kirurgen grepp om andro
gynbegreppets innebörd. 

Andre kirurgens hållning till Tintomara är svårtolkad. A ena sidan är 
det han som introducerar begreppen »androgyn« och »animal coeleste«. A 
andra sidan avfärdar han sina egna utläggningar som om de enbart ut
gjorde intellektuella tidsfördriv. Ett sätt att förstå andre kirurgens plötsliga 
skepticism är att sätta den i relation till förste kirurgens grova materialism. 
Trots att andre kirurgens betraktelser kring androgynen även tar fasta på 
andra aspekter än de anatomiska, framställer förste kirurgen, som primärt 
betraktar Tintomara som ett anatomiskt studieobjekt, en slarvig och ore
flekterad begäran om att få kalla »den där«, dvs. Tintomara, androgyn: 
»Tillåter således min herre, såsom förman, att jag i protokollet får kalla 
den där en androgyn?« (SS VI, s. 70) Det är som svar på denna förfrågan 
som andre kirurgen avfärdar det androgynbegrepp han alldeles nyss intro
ducerat: »Chimärer herre, lärda chimärer. Den varelsen är ingen androgyn, 
utan alldeles som andra människor.« (SS VI, s. 70) På ett allmänt plan bi
drar andre kirurgens dementi till att förstärka mystiken kring Tintomara. 
Primärt uppfattar jag den dock som en protest mot förste kirurgens fix
ering vid androgynin som ett anatomiskt fenomen. Med Baaders termino
logi kan man säga att han försöker göra Tintomara till hermafrodit. Det 
innebär inte att andre kirurgen kan göras till talesman för Böhmes och 
Baaders androgynlära. Samtalet är alltför allmänt till sin karaktär och syf
tar i första hand till att introducera och aktivera olika möjligheter att för
hålla sig till Tintomaragestalten. 

Tintomara och kläderna 
Tidigare forskning har påvisat i hur hög grad romanen är präglad av den 
teatrala ramen. Enligt Bertil Romberg är det »en glittrande och gäckande 
mask- och teatervärld som råder i romanen«.50 Detta samband med tea
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tern är påtagligt inte minst när det gäller kläderna. Malin Bergman påvisar 
således i hur hög grad användningen av »exchanged clothing offers a 
further variation of the theatrical element«.51 När Adolfine först möter 
Tintomara är det just i hennes egenskap av aktris och teaterbarn, som 
snabbt byter sin brokiga maskeraddräkt mot den svarta åtsittande dräkt 
hon bär i pantomimscenen. I mannequinescenen i romanens elfte bok hän
visas också till Tintomaras vana vid »att kostymera om sig« som »genom 
hela hennes levnad varit någonting så vanligt och så ofta skett, att det näs
tan förekom henne som ett vardagsgöra« (SS VI, s. 323). 

Vid sidan av det teatrala sambandet påvisar Bergman även hur kläderna 
spelar en viktig roll för att åskådliggöra »the ambiguities surrounding 
Tintomaras nature«.52 Bergman påvisar t.ex. hur den svarta åtsittande 
dräkten får illustrera Tintomaras komplicerade relation till begreppsparet 
människa/djur, eftersom »det svarta silkessticktyget på hennes kropp även 
stundom visade ett skimmer mot de slocknande lamporna i vinden, ej olikt 
det fosforiska skenet från vissa djurs skinn« (SS VI, s. 113). 

Enligt Bergman bidrar Tintomaras klädsel även till att väcka erotiskt 
begär hos både män och kvinnor: »Dressed as a man she attracts the love of 
the two sisters, but when prevailed upon to put on the simple but becoming 
girl's country dress she becomes the object of both Clas-Henrik's and 
Ferdinand's passion.«53 Orsaken till detta begär från såväl män som kvin
nor återför Bergman på arten av Tintomaras androgyni: »The type of dress 
she wears seems to have the power to bring out either her female or her 
male qualities, to the point of changes in her physique according to what is 
said by one of the surgeons in Book IV.«54 Bergmans resonemang fångar in 
centrala aspekter på Tintomaras klädedräkt, men tangerar föreställningen 
om androgynin som anatomiskt fenomen. Jag vill snarare hävda att 
Tintomaras klädsel bidrar till att aktivera den Baaderska distinktionen 
mellan androgynitet och hermafroditism. 

Härvidlag skiljer sig romanens förra och senare hälft påtagligt. Tinto
maras inställning till kläderna tycks inledningsvis vara fullständigt sorglös. 
Denna frihet kan till en del, som jag redan framhållit, förklaras genom 
sambandet med teatern. Men den säger också något väsentligt om hennes 
innersta väsen. Enligt andre kirurgens definition är androgynen ett väsende 
som är »fullständigt« och »självtillräckligt« (SS VI, s. 69). Det innebär att 
Tintomaras klädsel på intet vis definierar hennes sanna väsen. Därför kan 
hon bära vilka kläder hon vill utan att de synbart inkräktar på hennes fri
het. 
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Tintomaras frihet, också vad avser det fria valet av klädedräkt, förutsät
ter dock att hon inte blir betraktad som ett erotiskt objekt. I detta avseende 
innebär romanens tre avslutande böcker en drastisk och tragisk scenför
ändring. När andra människor, utifrån sina erotiska begär, dikterar hur 
Tintomara skall klä sig, förvandlas plötsligt varje klädesplagg till en 
tvångströja. Det sker första gången i tionde boken, när Ferdinand begär att 
Tintomara skall klä sig i en lantflickas dräkt. Det sker i elfte boken, när 
Reuterholm, på hertig Karls begäran, befaller Tintomara att ersätta 
mannequinen och iklä sig den genomskinliga slöjan. Det sker i tolfte bo
ken, när Tintomara i samband med den tilltänkta skenavrättningen ikläs 
en fotsid klädnad. 

Jag vill inledningsvis uppehålla mig vid den första av dessa scener. Ge
nom sitt umgänge med Tintomara kommer Clas Henrik och Ferdinand 
båda fram till slutsatsen att Tintomara är en flicka. Tintomara klär sig, 
motvilligt och på Ferdinands begäran, i en bondflickas dräkt. När de möter 
varandra blir Ferdinand omedelbart drabbad av en förtärande passion. 
Tintomara hävdar envetet att hon i själva verket är förklädd. 

Tintomara. Vad vill du mer, Victor? är omklädnaden i d in smak, eller skall något 
vara på annat sätt? 
Ferdinand. Omklädd? Nej, du är icke omklädd nui Så är du i ditt sanna rätta 
skick! Det säger mig allt - din gång, dina händer, din himmel -
Tintomara. Det är icke mina kläder, men de passa. (SS VI, s. 2.56) 

Med stigande förtvivlan märker Tintomara att Ferdinand älskar henne. 
Samma förlopp upprepas i det påföljande mötet med Clas Henrik. Tinto
mara bedyrar åter att hon är förklädd, men ser samtidigt med sorg att även 
Clas Henrik blir passionerat förälskad. 

Tintomara. Döm mig ej illa ännu, Georg. Jag har skaffat mig dessa kläder och klätt 
om mig här; de passa till min ställning. Jag vill genom denna förklädnad undvika 
uppträden på Stavsjö, som - äro svåra. 
Clas Henrik. Uppträden? förklädning? Är det så alldeles visst, att Tintomara är 
förklädd nui Detta ser i mina ögon tusen gånger bättre och riktigare ut. (SS VI, s. 
265 f. 

Vem har rätt, Ferdinand och Clas Henrik eller Tintomara? Rimligen bör 
man ge Tintomara tolkningsföreträdet. Hon är förklädd. När Ferdinand 
tvingar Tintomara att klä sig i bondflickans dräkt, gör han henne till ett 
objekt för sitt erotiska begär. Samtidigt som Ferdinand och Clas Henrik 
åtrår Tintomara som kvinna, sker motsvarande hos Amanda och Adolfine, 
som åtrår Tintomara som man. Eftersom Tintomara simultant utsätts för 
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denna åtrå från såväl män som kvinnor, blir hon i praktiken definierad som 
hermafrodit. Därmed utsätts hon också för hotet att, bildligt talat, slitas 
sönder av de andras begär. 

Hotet om sönderslitning illustreras tydligt i sjätte bokens pantomim
scen. I sin egenskap av dansös vid teatern skall Tintomara gestalta vild-
innan »Tint-om'-Hara«, som hålls fängslad av grymma fångvaktare. Den 
entusiastiske balettmästaren återger historien: »På det icke den till offer 
utsedda fången skall kunna fly, lägga de henne på jorden, och fästa henne 
med tåg, fyra långa tåg - ett från varje fot, och ett från varje hand - vid fyra 
trän.« (SS VI, s. 107)55 När musiken börjar och fyra balettelever håller 
Tintomaras armar och ben, befriar hon sig från sina väktare med »en rö
relse, en sprittning så elastisk, men tillika stark, med händer och fötter, att 
alla de fyra väktarne studsade långt undan ifrån henne på golvet« (SS VI, s. 
109). 

Pantomimen avbryts visserligen av det ödesdigra pistolskottet, men i ti
onde bokens sista scen aktualiseras pantomimscenen på nytt. Tintomara 
sitter vid Lindamot, vägskälet där fyra vägar möts och tar avsked av Kol
mårdens träd och djur. Längs de fyra vägarna nalkas Ferdinand och Clas 
Henrik, Amanda och Adolfine, alla drivna av det erotiska begäret efter 
Tintomara. Och hon reagerar på samma sätt som »Tint-om'-Hara« inför 
fångvaktarna, ty »den ovillkorliga oviljan eller rädslan tvang henne att ej 
blott hota med händerna, utan hon rörde även fötterna likt en sparkning 
emot föremålen i denna hemska syn« (SS VI, s. 281 f.). Slutsatsen måste bli 
att de fyra kommer till Lindamot för att, bildligt talat, slita Tintomara i 
stycken.56 Från att ha levat i androgynens helgjutenhet och oberoende, 
kastas hon ut i hermafroditens utsatthet och kluvenhet, där klädedräkten 
alltid pekar ut henne som man eller kvinna. I och med att Tintomara görs 
till ett erotiskt objekt hotar varje slags klädsel hennes integritet och frihet. 
Inga kläder passar henne längre. Hon är alltid förklädd. 

En kärnpunkt i min tolkning är att ingen av personerna kring Tintomara 
tycks förstå och respektera hennes sanna väsen. Inte kirurgerna, inte hertig 
Carl och Reuterholm och inte heller de fyra älskande. När Tintomara, 
klädd i bondflickans dräkt, möter Clas Henrik, tycks han först inte känna 
igen henne. Därför frågar hon: »Du känner mig icke, Georg?« (SS VI, s. 
265) Med tanke på händelseförloppet skulle frågetecknet kunna ersättas 
av ett utropstecken: Du känner mig icke! Den enda som tycks förstå och 
respektera Tintomara är fröken Rudensköld. Då sker också det märkliga 
att Tintomara än en gång uppträder som om hon vore fri i sin klädedräkt. 
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Trots att hon åter är klädd i en »fruntimmersdräkt« är det ingen som defi
nierar henne som ett erotiskt objekt. Hemma hos Magdalena Rudensköld, 
där Tintomara har funnit en tillfällig fristad undan Reuterholm, bemöts 
hon med vänskap. 

Vad jag är säll i dessa rum! och här får jag bo? sitta hos dig i din soffa? i dessa små 
trevliga rum? och jag får gå i denna vackra, enkla fruntimmersdräkt: jag tycker 
mer om den nu, än mina forna granna operakostymer. Frid och svalka omgiva 
mig. (SS VI, s. 327 f.) 

Klädernas samband med distinktionen androgyni-hermafroditism bekräf
tas genom avrättningsscenen i romanens avslutande bok. I denna scen ikläs 
Tintomara, åter genom andras försorg, en vit fotsid kappa. Orsaken till 
denna, som det sägs, vanärande behandling, formuleras av hertig Carl. 

Du skall därföre i döden stå i en klänning, som ej utmärker ditt kön, utan som 
genom sin obestämdhet är en prägel på din egen tvetydighet i detta avseende. Det 
är en tunn, fotsid, vit kappa med vida ärmar - stig fram, fröken Rudensköld, och 
häng den över delinkventen! - den räcker ända ned till fötterna. Så. Drag nu allt 
tätt tillsammans om livet med spännet, så liknar det på en gång karlrock och 
fruntimmerskjortel. 

Reuterholm. Betrakta denna din klädsels tvetydighet som en stor och offentlig 
vanära. (SS VI, s. 361) 

Det är givetvis ingen slump att just hertig Carl formulerar denna ankla
gelse. Hertigen delar i grunden förste kirurgens uppfattning, nämligen att 
Tintomaras androgyni är av anatomisk art. Detta sammanhang skall jag 
strax återkomma till. Emellertid hånar hertig Carl Tintomara för vad hon 
inte är, men vad alla medvetet eller omedvetet kommit att göra henne till, 
nämligen hermafrodit. Som Malin Bergman visat, kommer Tintomaras 
klädnad att få en annan symbolisk innebörd än den av hertig Carl och 
Reuterholm avsedda: »Reuterholm's action carries a symbolic significance 
opposite to what he intended - in this dress, the colour of innocence, she 
becomes an angel ready to return to her true home.«57 Detta är en träf
fande iakttagelse som dock något ytterligare kan kommenteras. Medan 
syftet med Tintomaras klädnad tveklöst är att vanära Tintomara för »tve
tydighet« i fråga om hennes könstillhörighet, dvs. hennes hermafroditism, 
kommer klädnaden i stället att befästa hennes androgyni. Men därmed blir 
det naturligare att betrakta Tintomara i den fotsida klädnaden, inte som en 
ängel, utan snarare som en Kristusgestalt. Kristus är ju den andra andro-
gyna varelsen efter den ofallne Adam. Till detta kristologiska mönster skall 
jag senare återkomma. 
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Tintomaras kropp - ett mysterium 
Det är slående att Tintomara aldrig visas avklädd eller naken.58 Så är fallet 
i sjätte boken, där Tintomara för första gången på allvar träder fram. 
Adolfine blir vittne till Tintomaras omklädning inför pantomimscenen, 
men trots att klänning, skor och strumpor åker av, betonas i en betydelse-
diger parentes att »(snörlivet fick bli orört kvar ända upp till halsen)« (SS 
VI, s. 103). 

I anslutning till Tintomaras påkläddhet kan det vara fruktbart att skilja 
mellan mystifiering och mysterium. På romanintrigens plan bidrar på-
kläddheten till mystifieringen av Tintomaragestalten. Den förvirrar de fyra 
älskande och de som odlar uppfattningen att Tintomara är hermafrodit, 
förste kirurgen och hertig Carl, gör idoga försök att avkläda hennes kropp. 
På ett symboliskt plan kan man samtidigt avläsa betydelsen av att bevara 
Tintomaras kropp påklädd. Genom att beskriva Tintomaras kropp som ett 
mysterium och genom att värna om detta mysterium framträder efterhand 
kopplingen till Böhmes och Baaders subtila androgynbegrepp. 

Mysteriet med Tintomaras kropp framträder som tydligast i andra sce
nen i romanens elfte bok, där hertig Carl smyger in i Tintomaras kammare 
för att, i skydd av det nattliga mörkret, göra sin egen privata anatomiska 
examination av den sovande Tintomara. 

Scenen har tydlig anknytning till kirurgernas samtal i romanens fjärde 
bok och bidrar till att slå ett stort spann från romanens förra till dess senare 
del. Det handlar således, enligt min mening, åter om Baaders grundläg
gande distinktion mellan androgynitet och hermafroditism. Som jag redan 
påpekat tycks hertig Carl, liksom förste kirurgen, uppfatta Tintomara som 
hermafrodit. I kirurgernas samtal antyds att den anatomiska undersök
ningen har initierats av någon inom samhällets högsta kretsar: »För övrigt 
tror jag - oss emellan, ser ni, - att hela den anbefallda besiktningen hade all 
sin grund i bara nyfikenhet å högre ort - Armfelt, och kanske ännu en, 
bättre upp, är road av dylika saker.« (SS VI, s. 64) Denne person av hög 
ställning visar sig i elfte boken vara hertig Carl, som med ett tänt ljus smy
ger in i Tintomaras mörka kammare, för att lystet beskåda hennes kropp. 
Det faktum att hertig Carl »är road av dylika saker«, antyder att hans ero
tiska begär inte är riktat mot Tintomara som kvinna utan mot, som herti
gen tror, hermafroditen Tintomara. Detta förklarar varför just hertigen i 
avrättningsscenen håller talet om Tintomaras »tvetydighet«. 

När hertigen plötsligt finner sig vara genomskådad av Tintomaras vid
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öppna ögon, avbryter han tvärt sin undersökning och rusar ut ur rummet. 
Det blir åter mörkt och Tintomaras sängkammare omsluter »i hela sin 
krets ett änglalikt mysterium« (SS VI, s. 300). Dessa ord, som erhåller sär
skild tyngd genom att de avslutar scenen, tangerar Böhmes uppfattning om 
änglarnas, den androgyne Adams och den uppståndne Kristus subtila 
kroppslighet. Uttrycket »ett änglalikt mysterium« refererar således, enligt 
min mening, till arten av Tintomaras kroppslighet. 

Detta betyder inte att överensstämmelserna med Böhmes antropologi 
och kristologi skall drivas in absurdum. Jag har redan pekat på den 
romantiske Böhmeuttolkaren Baaders förhållandevis fria hållning till mäs
taren, trots att man i det fallet kan tala om ett lärjungeförhållande. Alm
qvist är långt ifrån någon trogen Böhmeanhängare, lika litet som han är en 
i allt devot Swedenborglärjunge. Han förhåller sig fritt och lekfullt till så
väl Böhme som Swedenborg. 

Det subtila draget i Tintomaras kroppslighet kommer till uttryck på va
rierande sätt. Första gången vi får en skymt av Tintomara, i romanens 
femte bok, framstår hon som en eterisk varelse: »I ögonblicket svävar -
liksom att fly undan de övriges giriga blickar - en figur snabbt fram, mera 
likt ett lätt moln, än en människa.« (SS VI, s. 77) Huvudsakligen upprätt
hålls dock kopplingen till androgynitetens subtila innebörd genom att det 
änglalika mysteriet med Tintomaras kropp bevaras och bevakas. Ingen til
låts att avtäcka hennes kropp. Därför måste hertig Carl stoppas under sin 
nattliga exkursion, innan han hinner dra av Tintomara täcket, vilket är 
avsikten. Han mönstrar nämligen kroppen som »en militär, vilken från alla 
håll beser fästningen, som han tänker storma, undersökande var vallen 
vore lättast att överstiga« (SS VI, s. 300). Han kommer så nära målet, att 
Tintomara hör »hans hand svagt rassla på täckets sidentyg« (SS VI, s. 299). 
Trots idoga försök möter hertigen dock en gräns som han inte förmår över
skrida, ty »det var som om ett magiskt beskärm omgav henne med en osyn
ligt skriven gräns, ritad i luften, men tillräckligt stark ändock att avhålla 
den annalkande« (SS VI, s. 299). Denna osynliga gräns är förknippad med 
det korstecken, likaledes ritat i luften, med vilket Tintomara före in
somnandet välsignat sig själv. Korstecknet skänker scenen en tydlig kristo
logisk referensram. Å ena sidan möter vi hertig Carl på jakt efter herma
froditen Tintomara. A andra sidan möter vi det himmelska beskyddet av 
den Kristuslika androgynen Tintomaras kropp. 

I e lfte bokens femte och sjätte scen iscensätts ännu ett nattligt överfall 
som syftar till att avtäcka mysteriet. I ett samtal mellan »Förste herrn«, 
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Reuterholm och »Andre herrn«, hertig Carl, kommer hertigen att tänka på 
mannekängen, den mekaniska sämskskinnsfiguren i mänsklig storlek. 
Med hjälp av mannekängen visar hertigen den exakta ställning han vill att 
Tintomara skall stå i. Först tänker sig hertigen henne naken: »Förste herrn. 
Ingenting på? Andre herrn. Nej - om icke ett flor, eller ett finmaskigt silkes
nät, hängande över huvudet och ända ned. Så blir det ännu mer inta
gande.« (SS VI, s. 317) Hertigens syfte med floret är uppenbart inte att 
bevara mysteriet, utan enbart att öka spänningen inför det slutliga av
täckandet. 

När hertigen störtar in och omfamnar den silkesnätsklädda figuren tror 
han sig stå inför det slutgiltiga avklädandet av hermafroditen Tintomara. I 
stället går han fullkomligt miste om det androgyna mysteriet. Tintomara 
har avbrutit sin avklädning. Det enda hertigen famnar är den iskalla meka
niska dockans kropp, ty »i ett huj slog bilden sina armar om honom, och 
även dess ben flögo fram, omfattande honom likt en stark kräftklo (SS VI, 
s. 324). 

I Almqvists brev till J.A. Hazelius, som jag tidigare diskuterat i anslut
ning till frågan om Murnis som idylldiktning, beskrivs i en bild två olika 
stilar. Den första stilen som är avsedd »för taflor ur det vanliga (det drama
tiska, humoristiska) Lifvet« liknas vid »en klädd Jungfru. Hon är ornerad 
alt efter kroppsdelarnes beskaffenhet: bär skor på fötterna, fraise kring 
halsen, blommor på huvudet«. Med detta avser Almqvist stilens ojämnhet, 
som »rättar sig efter ideernas höjder«. Den andra stilen är avsedd »för 
taflor ur mänsklighetens idyll-region« och liknas vid »en naken Jung
fru«.59 

Trots att Almqvist refererar till genrer och berättarteknik, blir det kon
kreta utfallet i Murnis att de himmelska gestalterna bokstavligen uppträ
der nakna. Eftersom Tintomara också är en himmelsk varelse, borde hon i 
princip kunna beskrivas som en naken Jungfru. Detta är emellertid inte 
möjligt. Trots att Tintomara är himmelens representant på jorden, måste 
hon alltid förbli en klädd jungfru. Mysteriet med hennes kropp måste för
bli en väl bevarad hemlighet. 

Tintomaras subtila kroppslighet bör inte ensidigt betonas. Det är lika 
uppenbart att det änglalika, eteriska draget balanseras mot den tydliga 
kroppslighet som är knuten till Tintomara som naturvarelse, och som kan 
återföras till andre kirurgens introduktion av begreppet »animal coeleste«. 
När Tintomara befinner sig i Kolmårdens skogar, är hennes kroppslighet 
starkt markerad: »När hon klättrade uppåt behändigt och vigt, såg det ut 
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som hon hade fyra händer, och inga fötter: men när hon stundom sprang 
nedlutad genom skogsdalarna, tycktes det snarare vara fötter alltsammans, 
och inga händer.« (SS VI, s. 218) Denna beskrivning av Tintomara som 
djur utgör ett starkt försvar för kroppsligheten och kan därmed också utan 
svårighet förstås som en invändning mot Böhmes uttalade motvilja för 
människans »thierische Gestalt« (SW III, s. 202). 

Tintomaras blick 
När Tintomaras kropp benämns »ett änglalikt mysterium«, vill jag förstå 
detta mysterium som Tintomaras delaktighet i Adams subtila kroppslighet. 
En konsekvens av denna delaktighet bör vara att Tintomaras sinnes-
förmögenheter är av samma beskaffenhet som den ofallne Adams. Detta 
bestyrks av att samma scen på ett intressant sätt apostroferar Tintomaras 
blick. 

När hertigen, noggrant och lystet, mönstrar konturerna av Tintomaras 
kropp under täcket, är han själv, utan att vara medveten om det, via en 
spegel i rummet iakttagen av Tintomara. Hon ser hertigen i spegeln men 
kan också betrakta sitt eget ansikte: »Men, när hon såg på sig själv i spe
geln, fann hon sig hava mycket öppna ögon, och återfann i dem sitt le
ende.« (SS VI, s. 300) Strax härefter upptäcker hertigen spegeln och finner 
förtjust att han i den kan granska Tintomaras kropp ur en helt annan syn
vinkel. Emellertid möter han plötsligt hennes blick i spegeln. 

Men, när han kom till hennes ansikte, såg han hennes ögon i spegeln vidöppna, 
och, ehuru oskyldigt, dock skalkaktigt beleende honom själv - obegripliga känsla! 
- en ovillkorlig förskräckelse grep honom, som oförmodat fann sig hava haft ett 
sådant vittne till hela sin fega rekognoscering - eller om någon annan än djupare 
orsak till bävan intog honom vid åsynen av detta rakt på honom ur spegeln riktade 
ögonkast - men., bort störtade han! (SS VI, s. 300) 

I de ovanstående citaten fäster man sig vid beskrivningen av Tintomaras 
ögon, som sägs vara »mycket öppna« och »vidöppna«. Jag vill gärna se 
denna beskrivning i samband med Böhmes återkommande skildringar av 
den androgyne Adams tillstånd i Edens lustgård före syndafallet. Ett egen
artat inslag i dessa skildringar avser just arten av Adams seende. 

sein Sehen war Tag und Nacht mit aufgesperrten Augen ohne Wimpern, in ihm 
war kein Schlaf, und in seinem Gemüthe keine Nacht; denn in seinen Augen war 
die göttliche Kraft, und er war ganz und vollkommen, er hatte den Limbum und 
auch die Matrix in sich: er war kein Mann und auch kein Weib, gleichwie wir in 
der Auferstehung sein werden; (SW III, s. 87) 
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Böhmes beskrivning av Adams uppspärrade eller vidöppna ögon utan 
ögonfransar är givetvis nära kopplad till hans beskrivning av fallet, där 
Adams sömn spelar en avgörande och ödesdiger roll. I det paradisiska till
ståndet finns ingen sömn, varför varken ögonlock eller ögonfrans är av 
nöden. Adams seende är dag och natt detsamma och det är i lika mån ett 
fysiskt som ett andligt seende. Tintomaras seende tycks vara av denna 
paradisiska art. 

Resultatet låter inte heller vänta på sig. Hertig Carl blir dödligt för
skräckt. Förskräckelsen kommer sig delvis av att han finner sig vara 
avslöjad i sina förehavanden. Men texten antyder också »någon annan än 
djupare orsak till bävan« som griper hertigen »vid åsynen av detta rakt på 
honom ur spegeln riktade ögonkast«. Denna djupare orsak är kvaliteten 
hos Tintomaras blick. Tintomaras blick representerar den ofallna männis
kans blick direkt från paradiset. Precis som fallet är med Adam finns i 
Tintomaras blick »die göttliche Kraft«. Denna blick riktas, avslöjande och 
avklädande, mot hertigens obskyra försök att tillfredsställa sina erotiska 
begär. 

När hertigen hämtat sig från sin bävan och samlar kraft för sitt nya 
förförelseförsök med mannequinen, är han dock fullkomligt medveten om 
kraften i Tintomaras blick. Trots att han kallar henne obetydlig aktris, er
känner han henne som drottning »på ett enda ställe«, nämligen »I ögat.« 
(SS VI, S.315) 

Andre herrn. Jag har sett mig jagad på flykten av detta öga i e n svag stund, och, 
vad tror du, icke av en åskblick därutur, icke av en stolt vrede - nej, av ett leende, 
ett skalkaktigt leende på mig! 
Förste herrn. Det låter ju ej illa? 
Andre herrn. Skalkaktigt, men ändå en höghet däri, så nedslående, så förjagande, 
så förintande - (SS VI, s. 315) 

En likartad beskrivning av Tintomaras ögon möter vid det tillfälle då 
Reuterholm försöker kväsa Tintomara genom att antyda hennes roll som 
lockfågel vid kungamordet. Tintomara viker emellertid inte åt sidan utan 
tar tvärtom ett halvt steg framåt, varvid »ögonen öppnade sig till stora 
klot, vars pupiller lågade nästan som av kännbar eld mitt i vitögon av blå-
aktig emalj« (SS VI, s. 291). Tintomaras reaktion leder till att Reuterholm 
tar ett steg tillbaka och bleknar. Det är åter en beskrivning av det vidöppna, 
nakna ögat som genomskådar och avslöjar. 

Även i de scener i sjunde och åttonde boken, där Tintomara och modern 
uppträder, tematiseras seendet. Moderns högsta önskan är att få sluta sina 
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ögon och sova: »I himmelen somnar man icke, och i avgrunden sover man 
ej. Jag., jag är antingen i himmelen eller i helvetet, o vore jag blott och bart 
i min säng, och fick sova!« (SS VI, s. 135) När Clara får av Tintomaras 
medhavda vin kommer sömnen och det slutna ögat apostroferas tydligt: 
»Ah, mina ögonlock. Ögonlocken, ögonlocken, allt går ihop« (SS VI, s. 
137). När Clara slutligen dör av arsenikförgiftning, visar det sig att 
Tintomara är det öppna ögats barn. 

Clara. Tintomara! Två ting äro vita - oskuld - arsenik. 
Tintomara. Ack blunda ej! blunda ej! jag vill se dina ögon. 
Clara. Du, mitt barn, hav oskuld!... Jag har arsenik. (SS VI, s. 199) 

Tintomara är ett himmelens barn, där man, som Clara säger, icke somnar. 
Hon har oskuldens öppna ögon och vill se andras ögon öppna. När herti
gen kommer smygande i nattmörkret är hon, i sin egenskap av himmelens 
barn, vaken. Med oskuldens öppna ögon ser hon och avslöjar hertigens 
nattliga och fördolda begär. 

Tintomara och språket 
Romanens nionde och tionde bok utspelas i Kolmården, som är en slags 
Edens lustgård, där Tintomara rör sig i fullständig frihet. När man iakttar 
Tintomara i detta Eden, kan man bl.a. lägga märke till hennes stora käns
lighet inför ordens klangliga kvaliteter. Vid fyra tillfällen i nionde boken 
reagerar Tintomara negativt inför språkliga och musikaliska uttrycksme
del, som hon finner oangenäma. 

Vid första tillfället nämner friherrinnan på Stavsjö ortsnamnet Krokek, 
vilket omedelbart föranleder Tintomaras kommentar: »Krokek - ett fult 
läte.« (SS VI, s. 205) Hennes reaktion är instinktiv och stark, vilket fram
går av friherrinnans kommentar: »Det är en socken, min vän; förskräcks ej 
för det.« (SS VI, s. 205) 

Att Tintomaras reaktion avser ordens klangliga kvaliteter snarare än 
deras semantiska innebörd, framgår av det påföljande exemplet, där 
onkeln på Stavsjö samtalar med henne om de musikaliska uttrycksmedlen. 
Med anledning av att Tintomara berättar hur hon som liten knäppt på 
kontrabasens grövsta sträng, avger hon samma kommentar som i det före
gående exemplet: »Ett fult läte!« (SS VI, s. 207) 

Vid ytterligare två tillfällen illustreras på likartat sätt Tintomaras ome
delbara och instinktiva reaktion på språkliga uttryck som hon finner 
klangligt oangenäma. 
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Lazuli. Vad heter landet dit min herre far? 
Onkeln. Östergötland, Ribbingsholm, Skärvblacka. 
Lazuli. Skärvbl - ett fult ljud. (SS VI, s. 214) 

När jag anknyter de ovanstående exemplen till Böhmes språkfilosofi, sker 
det i fullt medvetande om svårigheten att hävda en ensidig påverkan från 
Böhme. Likartade språkfilosofiska tankar finns t.ex. hos Swedenborg.60  

Språkfilosofiska frågeställningar är också ymnigt förekommande hos 
Almqvists samtida. De direkta impulserna kan således komma från flera 
håll. Detta hindrar inte att just Böhmes lära om naturspråket är av stort 
intresse att konfrontera med Tintomaras instinktiva reaktion på språkliga 
uttrycks klangliga kvaliteter. 

I Böhmes språkfilosofi spelar läran om naturspråket en viktig roll. Det 
ursprungliga och fullkomliga naturspråket är, enligt Böhme, identiskt med 
det språk den androgyne Adam före fallet fullkomligt behärskade. En vik
tig aspekt av Böhmes naturspråkslära har, enligt Ebbestad Hansen, an
knytning till det faktiska språkliga uttrycket. 

Böhme tar her utgångspunkt i det uttrykte ord, dvs. i ordenes, stavelsenes og 
bokstavenes klang eller lydbiide, og ut fra en analyse av denne klangs kvalitet og 
tilblivelse seker han seg frem til ordets indre og egentlige betydning. Det viktige 
her er altså ikke den intellektuelt formulerbare mening som ordene er baerere av, 
men de sjelelig-åndelige kvaliteter som kommer til uttrykk i de forskjellige klang-
formene.61 

Det är denna kapacitet androgynen Tintomara tycks besitta. Liksom Adam 
är hon i besittning av det ursprungliga naturspråket, där ordens klangliga 
och musikaliska kvaliteter är av större betydelse än deras semantiska inne
börd. Därför reagerar Tintomara instinktivt och utan någon som helst för
dröjning på vad hon hör. 

Amorinas Kristuslikhet 
När det gäller Amorina- och Tintomaragestalterna, framträder i Amorina 
och Drottningens juvelsmycke ett tydligt kristologiskt mönster. I syfte att 
påvisa likheter och olikheter i detta kristologiska mönster, finner jag det 
nödvändigt att göra en sammanhållen analys av de två kvinnliga huvudper
sonernas Kristuslikhet. 

I sina »Studier i Almquists ungdomsdiktning« påvisar Martin Lamm två 
drag i Amorinas Kristuslikhet, dels hennes martyrium, dels hennes roll som 
försonare och medlare. Vad avser denna första aspekt, Amorinas marty
rium, anknyter Lamm på ett intressant sätt till en av Almqvists tidiga upp
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satser i tidskriften Hermes, »Om det nya strids-sättets idé«.62 Det nya 
stridssättet består, enligt Almqvist, i att, utifrån Jesu bergspredikans ord, 
inte hata sina motståndare: »Det är något skiljaktigt emellan mina fiender 
och mig. Mina fiender förakta, hata och fördöma mig. Jag föraktar; hatar 
eller fördömer icke mina fiender.« (SS II, s. 514) Detta stridssätt kallar 
Almqvist det vertikala till skillnad från det horisontala, som består i att 
bemöta hat med hat. Med Kristus som förebild kan därför den kristne gå 
samma martyrium till mötes som Kristus själv. 

Den ädle kan, i någon sin yttre tillvarelse (t.ex. med sitt kroppsliv) stupa; men 
denna sönderbristning, detta stjärnfall, detta trofasta efterliknande av förebilden 
»Kristus-döden«, med ett ord, denna den ädles död blir då ett ropande vittne, som 
skallar ännu högre, klarare, mera klingande och segervinnande genom landen, än 
själva den ädles röst, eller vapen, medan han levde. (SS II, s. 520) 

I anslutning till orden »ropande vittne« har Almqvist även, för tydlighetens 
skull, tillfogat den grekiska termen »martyrion« (SS II, s. 520). Lamm drar 
slutsatsen att Almqvist uppfattat »sitt skriftställaröde som en motsvarighet 
till Kristi martyrium«.63 Denna upplevelse av eget martyrium gestaltas där
efter i Amorinas martyrium, där Almqvist »uppbjudit hela sin uppfin
ningsförmåga i skildringen af hennes plågor och motgångar«.64 

Vad avser den andra aspekten av Amorinas kristuslikhet, hennes förso
nar- och medlarroll, betonar Lamm åter sambandet mellan Almqvists upp
fattning av konstnärens roll och gestaltningen i Amorina. Lamm utgår så
ledes från romantikens identifiering av religion och konst, enligt vilken 
konstnären betraktas »som den födde medlaren«.65 På samma sätt skall 
Amorina »genom sina lidanden, sin religiösa förkunnelse och sin död vara 
sin släkts medlare och försonare på samma sätt, som Kristus varit det för 
människosläktet« .66 

Amorinas medlar- och försonarroll har efterhand kompletterats med 
andra aspekter. Karin Westman Berg och Eva Adolfsson har t.ex. betonat 
Amorinas roll som medlare mellan manligt och kvinnligt, liksom mellan 
hedniskt och kristet.67 

I sin uppsats »Om det nya strids-sättets idé« skriver Almqvist: »Var och 
en, som tagit Kristus till ideal för sig (jag menar varje kristen)« måste inse 
att allt ädelt »skall på sitt sätt hava Kristi öde, för att på sitt sätt hava Kristi 
himmelsfärd« (SS II, s. 525). Amorinas Kristuslikhet måste, både med av
seende på hennes martyrium och hennes försonar- och medlarroll, förstås i 
ljuset av detta Imitatio Christi-ideal. Detta hindrar inte att Kristus
identifikationen kan drivas mycket långt. När Amorinas mor får det fatala 
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slaget från det nedfallande porträttet och kort därefter dör, använder 
Amorina Jesu ord på korset. 

Min Gud, min Gud, vi har du övergivit -
Min Gud -
Min Gud, så här försmälter., sol .. här värmer .. 
(SS III, s. 159) 

Samtidigt som Almqvist med lätt hand antyder en Kristuslikhet genom 
allusionen på Jesu ord, visar fortsättningen tydligt att denna skall förstås 
utifrån Imitatio Christi-idealet. Amorina faller nämligen på knä och riktar 
en innerlig bön till Kristus. Bönen uttrycker en nära Kristusrelation, samti
digt som de två gestalterna hålls klart åtskilda. 

Hör en bön från fromma läppar, 
o du Kristus: var min ende! 
Höj mig, böj mig, bryt mig sönder, 
innerst är jag hel och salig 
evigt din. (SS III, s. 160) 

En långt driven parallellställning mellan Amorina och Kristus återkommer 
i romanens slutskede i samtalet mellan Johannes och Amorina i hennes 
kammare på Danviken. I detta samtal parallellställs å ena sidan relationen 
mellan Johannes Döparen och Kristus och å andra sidan relationen mellan 
Johannes och Amorina. Som jag i det föregående kapitlet har konstaterat, 
fokuserar Kristuslikheten i detta fall Amorina som helhetsgestalt. I detta 
avseende kan man spåra en tydlig frändskap mellan Amorina- och Tinto-
maragestalterna. Utan att tillerkännas androgyna drag kommer Amorina 
därför att peka framåt mot Tintomara. 

Vid sidan av denna framåtsyftning skall dock Amorinas Kristuslikhet 
även i scenerna med Johannes primärt ses i l juset av Imitatio Cbristi-idta-
let. Inte minst blir detta tydligt genom att Amorina i samtalet med Johan
nes åter formulerar sin Kristushängivelse med de programmatiska orden: 
»Det eviga är Kristus.« (SS III, s. 444) 

Kristus som lamm och lejon 
I min sammanfattande genomgång av Jakob Böhmes erotiska filosofi 
kunde jag konstatera att Böhmes antropologi och kristologi är ytterst nära 
relaterade till varandra. Om Kristus primärt skall förstås som den fullkom
liga människan, är det, enligt Ebbestad Hansen, »naturlig å se Böhmes 
kristologi som en del av hans antropologi«.68 Om det alldeles avgörande 
uttrycket för den ursprungliga människans fullkomlighet är hennes andro
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gynitet, måste samma förhållande gälla för Kristus. Att med Böhme tala 
om den fullkomliga eller hela människan är således liktydigt med att tala 
om den androgyna människan och de unika representanterna för denna 
androgyna människa, den androgyne Adam och den androgyne Kristus. 

Innan jag närmare går in på frågan om innebörden av Tintomaras 
Kristuslikhet, vill jag undersöka huruvida man över huvud taget kan finna 
spår av en androgyn tolkning av Kristusgestalten i Almqvists övriga skrif
ter. Är detta fallet, innebär det en väsentlig förstärkning av min hypotes om 
Almqvists aktiva förhållningssätt till Böhmes androgyntänkande. 

I Almqvists ungdomsdiktning uttrycks förhållandet mellan manligt och 
kvinnligt ofta i termer av styrka och oskuld. Syntesen mellan dessa två be
grepp realiseras genom den ideala erotiskt-andliga heterosexuella relatio
nen. Man och kvinna, starkhet och oskuld, skall tillsammans utgöra en 
absolut enhet. När Almqvist nalkas Kristusgestalten är det emellertid på
fallande hur styrka och oskuld, manligt och kvinnligt i vissa fall samman
smälter till ett i Kristi person. I Almqvists »Förslag till Manhemsför-
bundets Organismus« i Handlingar till upplysning i Manhems förbundets 
historia möter vi ett tidigt och tydligt exempel på denna tendens att till
skriva Kristus androgyna drag. Manhemsförbundets sjunde grad säger sig 
avhandla den »rena kärleken till kvinnan« (SS II, s. 412). När Almqvist 
skall beskriva syntesen mellan »mannadygd« eller »mannakraft« och 
»kvinnodygd«, sker detta med hänvisning till Kristus, som i sin person sägs 
innesluta båda dessa element. 

Dessa bägge lynnen, för enade, utgöra en enhet, som är just mänsklig storhet, efter 
kristligt begrepp. Kristendomen ställer oss sin stiftare, Kristus, till högsta förebild: 
men han var på en gång Juda lejon (G.T.) och Guds lamm (N.T.). Lejonmod bo
ende i lammsinne är således det ideal för mänsklig storhet, som kristna läran målar 
oss. (SS II, s. 419) 

Kristus, som förmår förena de grundläggande manliga och kvinnliga egen
skaperna till en individuell eller enskild enhet utgör således förebild för den 
romantiska enheten, varmed Almqvist förstår det ideala äktenskapet. I en 
not heter det därför, att den romantiska enheten uppkommer, när man och 
kvinna »bildas till en enhet (för att så säga, till en människa)« (SS II, s. 
419). Kristus är således på ett unikt sätt bärare av syntesen mellan kraft 
och oskuld, mellan manligt och kvinnligt eller som det formuleras i citatet 
härovan: Kristus är simultant lejon och lamm. Detta originella sätt att for
mulera den syntes, som Kristus i sin person är bärare av, återkommer i 
Frågor av åtskilligt innehåll. 
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Såvida Kristi högsta tillnamn i Nya Testamentet är Guds Lamm, och i G.T. Juda 
Lejon, vilka bägge egenskaper hos honom äro förenade till ett; så frågas; om icke 
den mjuka rena fromheten egentligen är detsamma, som den höga hjältekraften, 
och om icke föreningen av dessa bägge nödvändigt måste finnas hos det ideal för 
fullkomlighet, vartill människan bör sträva?- (SS II, s . 486) 

I beskrivningen av Kristus som lamm och lejon ansluter Almqvist till den 
androgyna tolkningen av Kristusgestalten. Detta blir så mycket påtagligare 
som Böhme och, i dennes efterföljd, Baader tillskriver Kristus samma epi
tet. I elfte kapitlet av skriften De Signatura Rerum oder von der Geburt 
und Bezeichnung aller Wesen, nämner Böhme vid upprepade tillfällen »der 
weisse Löwe« och »der weisse, rosinfarbne Löwe« (S.W. IV, s. 389). Med 
bilden av det vita lejonet tycks Böhme dels vilja beskriva Kristi väsen och 
verk, dels den andliga nyskapelseprocess som den enskilda människan, i 
Kristi efterföljd, kan genomgå. Det vita lejonet gestaltar därför en syntes 
mellan lejon och lamm, liksom mellan man och kvinna, dvs. ett androgynt 
tillstånd: »Dieser Ritter oder Löwe ist kein Mann noch Weib, sondern er ist 
beides« (S.W. IV, s. 390). 

När Franz von Baader i e tt brev anknyter till Böhmes alkemistiskt fär
gade framställning och tillämpar den på äktenskapet som ett sätt att uppnå 
ett androgynt tillstånd, är det till syntesen mellan lejon och lamm han an
knyter. 

Aus dem roten Feuerlöwen (dem roten Teil der Tinktur) und dem weissen Lamme 
(dem weissen Teil der Tinktur) ist nun, wie die Alchemiker sagen, der rosinfarbene 
Löwe und Ritter - der Jüngling mit dem Jungfrauenherzen urgeständet.69 

Dessa tidiga exempel på hur Almqvist tillägnar Kristus androgyna drag, är 
viktiga att komma ihåg när jag nu går att avhandla frågan om innebörden 
av Tintomaras Kristuslikhet. 

Tintomaras Kristuslikhet 
För allt androgyntänkande, som tar sin utgångspunkt i Böhme, tycks 
Kristusgestalten vara alldeles oundgänglig. Detta faktum är avgörande för 
min förståelse av Tintomaragestalten. Om Almqvist med Tintomara avsett 
att på nytt genomföra det androgyna experimentet, förutsätter detta en 
alldeles märkbar, utvecklad och genomförd Kristuslikhet. Om detta 
Kristusmönster saknas, eller är starkt reducerat, måste detta tolkas som ett 
indicium på att androgyntematiken är utförd utan någon påtagligare an
knytning till Böhmes tänkande. Min hypotes är att Kristusmönstret är så 

108 



påtagligt närvarande, särskilt i romanens sista bok, att det därför bör till
mätas stor betydelse vid tolkningen av Tintomaragestaltens innebörd. 

Amorinas Kristuslikhet måste förstås utifrån Imitatio Christi-idealet. 
Hennes Kristuslikhet är således nära relaterad till hennes innerliga tros-
relation till Kristus. Detta kan emellertid inte vara fallet med Tintomara, 
som inte har någon medveten relation till Kristus. Snarare kan Tintomara 
uppfattas som en gestalt av samma väsensart som Kristus. Hennes Kristus
likhet består således inte i den troendes Kristusefterföljelse, som fallet är 
med Amorina, utan snarare i en väsenslikhet, grundad i bådas androgyni. 

Denna grundläggande skillnad mellan Amorina och Tintomara kan dis
kuteras utifrån scen VII i romanens avslutande bok. I denna scen möter vi 
Tintomara i Klara kyrka, där hon bevistar högmässan tillsammans med 
fröken Rudensköld. När fröken Rudensköld beskriver kyrkans altartavla, 
som skildrar korsnedtagningen, visar det sig att Tintomara inte alls känner 
till »Frälsaren« (SS VI, s. 334). En explicit förklaring ges i scenen. Tinto
mara är nämligen »en flicka utan dop, utan kristendom, utan ringaste kun
skap i den heliga religionen, en hedning« (SS VI, s. 334). Denna tematik 
återkommer i moderns vånda på dödsbädden (SS VI, s. 196 ff.) liksom i 
prästen Petreijus anhållan om att Tintomaras avrättning skall skjutas upp 
(SS VI, s. 365 f.). Det faktum att Tintomara är from trots att hon är en 
hedning, dvs. odöpt och utan kunskap i den officiella religionens dogmer, 
har tolkats som ett försvar för en rousseauansk och schleiermachersk 
känsloreligiositet och en motsvarande kritik av de döda dogmerna.70 Jag 
har ingen invändning mot denna tolkning. Man kan dock utifrån Böhmes 
androgynlära tänka sig ett annat skäl till att Tintomara inte känner 
»Frälsaren«, nämligen det faktum att hon, som androgyn varelse, själv är 
lik Kristus. Böhme räknar endast med två androgyna varelser på jorden, 
nämligen Adam före fallet och den inkarnerade Kristus. I Almqvists djärva 
konstruktion blir Tintomara den tredje androgynen. Genom sin androgyni 
är Tintomara undandragen syndafallet och dess följder. Hon är, för att 
använda Mikael van Reis träffande formulering, »en ofallen varelse i en 
fallen värld«.71 Det grundläggande skälet till att Tintomara varken känner 
»Frälsaren« eller försoningen är att hon varken behöver eller kan förstå 
försoningens innebörd, eftersom hon själv, i kraft av sin androgyna status, 
är en Kristuslik gestalt. Hon liknar de ofallna änglarna, som inte kan förstå 
Kristi försoning på samma sätt som en fallen människa, trots att de, enligt 
Första Petrusbrevet, åstundar att skåda in i evangeliets hemligheter.72 

Innan jag närmare går in på Tintomaras Kristuslikhet i romanens avslu
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tände tolfte bok, vill jag kortfattat kommentera vad tidigare forskning sagt 
om denna likhet. Man kan konstatera att Kristusmönstret, i den mån det 
har uppmärksammats, inte har tillmätts någon avgörande betydelse. Olle 
Holmberg har uppmärksammat Tintomaras Kristuslikhet i samband med 
hennes exekution, dock utan att dra några långtgående slutsatser: »Tydli
gen till efterliknelse av Kristi korsdöd, är det, hon vid avrättningen bär en 
krans på huvudet och ett blad med sitt namn på ovanför pannan.«73 Holm
berg åsyftar den blomsterkrans, som skall påminna om det stulna juvel
smycket och som Tintomara vid avrättningen skall bära »till vanheder« 
(SS VI, s. 362) Blomsterkransen förvandlas till en törnekrona. På samma 
sätt blir oxelbladet, där Tintomaras namn är nedskrivet, »till offentligt 
betygande inför allmänheten« (SS VI, s. 363), en parallell till namnskylten 
på Kristi kors. 

Marilyn Johns Blackwell noterar kortfattat avrättningsscenens kristo
logiska mönster, men tolkar det närmast som ett uttryck för Tintomaras 
»Christ-like martyrdom«.74 

Eva Adolfsson berör också kortfattat Tintomaras Kristuslikhet, men till
för dock ett nytt och viktigt uppslag genom att betrakta Tintomara som en 
frälsargestalt med ett bestämt uppdrag.75 Jag återkommer senare till 
Adolfssons essä. 

Golgata i Solna skog 
Parallelliteten mellan Tintomara- och Kristusgestalterna är tydligt utförd i 
romanens avslutande tolfte bok. Utifrån de påtagliga överensstämmelse
rna med Kristi pinas historia kan man tala om romanens avslutning som en 
Tintomaras pinas historia. Parallellställningen mellan Tintomara och Kris
tus utförs fr.a. i två viktiga scener, som jag vill kalla Getsemanescenen res
pektive Golgatascenen. Getsemanescenen utgörs av tolfte bokens sjunde 
scen och utspelas i Klara kyrka. Golgatascenen utgörs av tolfte bokens tju
gonde och avslutande scen. Efter denna följer ramberättelsens epilog, be
stående av Richard Furumos sammanfattande kommentarer. 

Innan jag närmare går in på Golgatascenen, vill jag åter betona den fri
het och lekfullhet, med vilken Kristusmönstret är utfört. Kristuslikheten är 
betydande och betydelsefull, men den är långt ifrån utförd i a lla detaljer. 
Bertil Romberg betonar hur teatermiljön ständigt bryter igenom, också i 
avrättningsscenen: »Överhuvudtaget är det en glittrande och gäckande 
mask- och teatervärld som råder i romanen. Till och med avslutningen med 
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arkebuseringen av Tintomara kläds ut till någonting högst teatraliskt och 
overkligt.«76 Förvisso finns ett djupt tragiskt skikt i den ofallna Tinto-
maras möte med den fallna världen, men det står inte i motsättning till det 
lekfulla. Således utspelas de två scener, vilka jag vill identifiera som en 
Getsemane- respektive Golgatascen, inte i evangeliernas tunga mörker, 
utan tvärtom i fullt dagsljus och flödande solsken. Jag vill i detta samman
hang låna ett träffande uttryck från Eva Adolfsson, som talar om Alm
qvists experiment, som består i »att sänka ner androgynen Tintomara i 
berättelsen om kärlek och politik«.77 Experimentets momentana karaktär, 
liksom Kristuslikhetens momentana karaktär, understryks av att berättel
sen inte mynnar ut i någon uppståndelsescen. I och med Tintomaras arke
busering, Almqvists drastiska version av korsfästelsen, avslutas experi
mentet att låta ännu en androgyn varelse, efter Adam och Kristus, inkarne
ras i världen: »I och med denna allmänna stora tystnad, herr Hugo, tystnar 
också historien.« (SS VI, s. 374) 

I slutscenens scenanvisningar anges tidpunkten för Tintomaras avrätt
ning till »Fredagseftermiddagen.« (SS VI, s. 360) Detta är för övrigt den 
enda scenanvisning i hela romanen som innehåller en tidsangivelse, vilket 
ökar dess betydelse. Genom denna tidsangivelse i scenanvisningarna kny
ter slutscenen som helhet an till evangeliernas skildringar av Jesu död, som, 
enligt de tre synoptiska evangelierna, inföll vid den »nijonde timan«/8 dvs. 
klockan tre på fredagens eftermiddag. Denna tidfästning återkommer yt
terligare vid ett tillfälle, just när de ödesdigra skotten skall falla: »Efter-
middags-solen hade ifrån zenit nedsjunkit på västra sidan så, att vid denna 
timme spetsen på Solna kyrktorn just inträffade med solklotet« (SS VI, s. 
37z f.) Syftet torde vara att åter aktualisera scenanvisningens tidsangivelse. 

Vid sidan av den tidsangivande funktionen kan solklotet i spetsen av 
kyrktornet även ges en annan innebörd. Det sägs nämligen att solen »av en 
levande inbillning« kunde tas »för en guldboll eller gyllne kula till prydnad 
på själva tornets udd« (SS VI, s. 373). När Tintomara står vid trädet med 
de sexton skyttarnas gevär pekande mot sitt bröst, höjer hon blicken upp 
till kyrktornet: »men ack., även på kyrkans spets satt en - kula« (SS VI, s. 
373)-

Orden kan tolkas på två sätt. A ena sidan kan de ses som ett uttryck för 
hennes totala övergivenhet och utstötthet. Trots att Tintomara står omgi
ven av en stor mängd människor, apostroferas hennes totala ensamhet. 
När hon höjer blicken mot kyrktornet, nämligen för att få någon himmelsk 
tröst, möter hon också där samma avvisande anblick som i gevärsmyn
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ningarna, nämligen en kula. Å andra sidan kan orden antyda att Tinto
mara, på samma sätt som Kristus, är gudasänd och att hon, liksom Kristus, 
har ett gudomligt uppdrag att utföra. I så fall betyder guldkulan i kyrk
tornets topp snarare att hennes död är gudomligt förutbestämd. Till frågan 
om arten av Tintomaras gudomliga sändning skall jag senare återkomma. 

Långfredagens händelser kan således sägas utgöra slutscenens övergri
pande struktur, inom vilken ett flertal element kan identifieras. Blomster
kransens samband med törnekronan, liksom oxelbladets samband med 
den namnskylt Pilatus lät sätta upp på korset, har jag redan omnämnt i 
anslutning till tidigare forskning. Likaledes har jag diskuterat innebörden 
av den vita fotsida kappa som Tintomara tvingas bära och identifierat den 
som ett kristologiskt element, vars innebörd nära sammanhänger med 
Tintomaras och Kristi androgyni. 

Jag vill dock något ytterligare kommentera blomsterkransens och den 
fotsida dräktens karaktär av offentlig smädelse. Reuterholm säger nämli
gen med tanke på blomsterkransen, att den skall vara, inte »till ära, men 
till vanheder« (SS VI, s. 362). Likaledes säger han till Tintomara att iklä
dandet av den fotsida dräkten utgör »en stor och offentlig vanära« (SS VI, 
s. 361). Almqvist anknyter här tydligt till de offentliga smädelser Kristus 
utsätts för inför Pilatus, där just törnekronan och manteln utgör de synliga 
uttrycken för denna vanära: »Och krigsknechterna wredo samman ena 
krono af törne / och satte på hans hufwud / och hängde ett purpurkläde på 
honom; Och sade: Hel / Judarnas Konung: och gåfwo honom kinpustar.«79 

När Kristus i smädande syfte kläs ut till narrkonung, är ju evangeliets iro
niska undertext denna, att Kristus i sanning är en verklig konung. En likar
tad undertext träder fram även i f råga om Tintomaras vanärande kröning. 
Genom sin androgyni har Tintomara, liksom Kristus, del i ett verkligt re-
gentskap. Hon representerar den sanna, hela, integrerade människan. 

Inom ramen för ett kristologiskt mönster kan även de framskyndande 
personerna efter skottet knytas till ett moment i passionshistorien, nämli
gen korsnedtagningen. 

Men när molnet förtunnat sig så mycket, att kransen eller hårdiademet av de små 
blommorna kunde upptäckas på fångens mörka hår, då skyndade hertigen, 
Reuterholm, konungen och fröken Rudensköld, alla fyra på en gång, att i t riumf 
lyfta ned en person, som varje av dem på sitt sätt betraktade som sin älskling. (SS 
VI, S.374) 

Att denna passage skall tolkas som en parallell till Kristi korsnedtagning, 
styrks av en annan av tolfte bokens scener, den sjunde, som beskriver 
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Tintomaras ensamma kamp i Klara kyrka. Scenen inleds med Tintomaras 
och fröken Rudenskölds deltagande i högmässan. Tintomara, som saknar 
all kristendomskunskap, frågar vad altartavlan föreställer. Fröken Ruden-
sköld förklarar målningens innebörd. 

Jo, du ser att det är ett av de vanliga ämnena, men ovanligt väl målat, och det är 
saken. Högt upp, emellan de övriga personerna på tavlan, märker du en till hälften 
liggande figur, som är död - se vilket uttryck målaren inlagt i varje drag! - det är 
Frälsaren. 

»Frälsaren?« 
Ja, Guds son, som du vet; eller Gud själv. 
»Och han är död?« upprepade Azouras med en stor min för sig själv. »Ja, jag 

tror det, det är så; det är gudomligt att vara död.« (SS VI, s. 334) 

Altartavlan i Klara kyrka föreställer Kristi nedtagande från korset och är 
målad av historiemålaren Jonas Floffman.80 Omkring den »till hälften lig
gande« Kristusgestalten grupperar sig sex personer. I enlighet med ikono-
grafisk tradition kan Josef från Arimatea identifieras, bakifrån stödjande 
den döda kroppen, samt Nikodemus med spikutdragaren. Den tredje 
manspersonen brukar ofta identifieras som Jesu älsklingslärjunge Johan
nes. Altartavlan visar också tre kvinnor stående omkring korset. Två av 
dessa kan med stor säkerhet identifieras, nämligen Jesu moder Maria samt 
Maria från Magdala.81 

På samma sätt som dessa gestalter flockas omkring den döde Kristus 
skyndar nu de fyra gestalterna fram mot Tintomara för att »lyfta ned« 
henne. Överensstämmelsen är inte exakt, men någon sådan symmetri är 
naturligtvis varken nödvändig eller eftersträvad. Det är således svårt att 
koppla samman någon av altartavlans gestalter med dem som omger 
Tintomara, med ett viktigt undantag, nämligen fröken Rudensköld, som 
kan kopplas samman just med Maria Magdalena. Fröken Rudensköld 
blev, p.g.a. sin kärleksförbindelse med Armfelt, indragen i de politiska in
triger efter mordet på Gustaf III, som syftade till att störta Reuterholm, den 
s.k. Armfeltska konspirationen. Genom Reuterholms försorg blev hon of
fentligt förnedrad och satt på spinnhus. Genom sin utsatta position fram
står fröken Rudensköld som av maktens män definierad som »synderska«, 
liksom Maria Magdalena. Ett sådant samband, som påtagligt förstärks 
genom att fröken Rudensköld bar förnamnet Magdalena, har Almqvist 
tagit fasta på. Det är därför ingen tillfällighet att Magdalena Rudensköld 
hör till Tintomaras verkliga vänner, liksom Maria Magdalena hör till den 
närmaste lärjungakretsen kring Kristus. Till fröken Rudenskölds vänskap 
med Tintomara får jag anledning att senare återkomma. 
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Ytterligare en iakttagelse med anknytning till romanens kristologiska 
mönster, avser de himlafenomen som beskrivs i samband med Tintomaras 
död. När skotten ekat ut är allas ögon vända mot trädet där Tintomara står 
bunden, dock med några undantag. 

Allas ögon stodo som spända gevär emot trädet och sköto blickar på blickar; dock 
höjde sig stundom någre av de äldste gardisternes ögonkast upp emot den västra 
sidan av himlavalvet, där de i skyarne sågo ett vidsträckt rödspräckligt skimmer 
med vassa hörn och kanter av purpur utbreda sig över avlägsna skogar bortom 
Solna. Vid åsynen av alla dessa blixtlika karminflammor, tätt genombrutna av 
mörkröda strimmor i s icksack på himmelen, skulle man vid andra tillfällen hava 
utropat: så intagande vackert väder det är i afton, blir det ändå säkert blåst i mor
gon eller framdeles. Men denna anmärkning gjorde nu ingen gardist, ingen var
else, ingen människa, ingen enda person i hela folksamlingen; ty ingen lät höra det 
ringaste ord. (SS VI, s. 374) 

Hans Hagedorn Thomsen hävdar i sin essä om »Androgyneproblemet« i 
bl.a. Drottningens juvelsmycke att detta himlafenomen skall »forstås som 
et himlens tegn på forbandelse over de forsamlede rokokomennesker«.82  

Hagedorn Thomsen har säkert rätt i att beskrivningen av denna aftonrod-
nad har något av apokalyptisk domsstämning över sig. Jag tror dock att 
arten av denna apokalyptik kan närmare preciseras. Enligt min mening 
kan den oväntade och till synes malplacerade meteorologiska förut
sägelsen förstås som en allusion till ett Jesusord i Matteusevangeliet: »Om 
aftonen säijen I: Thet blifwer klart wäder; förty himmelen är rödh; Och om 
morgonen: Thet blifwer owäder i dagh; ty himmelen är rödh / och olustig. 
I skrymtare / om himmelens skepelse kunnen I döma; kunnen I ock icke 
döma om tidsens tekn?«83 Det är mycket viktigt för förståelsen av bibel
ordet att konstatera, att det tecken som fariséerna inte förmår tyda, är Jesu 
egen person. Om väderspådomarna alluderar på detta bibelställe, kan den 
stora tystnaden på avrättningsplatsen tolkas som allas oförmåga att rätt 
förstå Tintomaras innersta väsen, på samma sätt som fariséerna inte kan 
förstå Jesu person. Alltifrån de två kirurgernas samtal om den rätta förstå
elsen av Tintomaras person, är detta en genomgående och central tematik 
i romanen. Förste kirurgen uppfattar Tintomara som hermafrodit snarare 
än som androgyn. Samma oförmåga att rätt tolka Tintomaras väsen finns 
hos de fyra älskande, Amanda och Adolfine respektive Ferdinand och Clas 
Henrik, som genom att betrakta Tintomara som både manligt och kvinn
ligt erotiskt objekt, i praktiken också definierar Tintomara som hermafro
dit. Lika litet kan de fyra personer som efter skotten rusar fram mot 
Tintomara, minst av allt hertig Carl och Reuterholm, ge ett rätt omdöme 
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om Tintomaras sanna väsen. Genom sin död undgår hon alla vidare tolk
ningsförsök. Hennes androgyni förblir ett mysterium. Därför slutar också 
historien om Tintomara »med denna stora allmänna tystnad« (SS VI, s. 
374). 

Getsemane i Klara kyrka 
Relationen mellan den tolfte bokens sjunde scen, som utspelas i Klara 
kyrka, och dess avslutande tjugonde scen, som utspelas i Solna skog, kan 
beskrivas på samma sätt som förhållandet mellan evangeliernas Get
semane- och Golgataberättelser. Jag har påvisat sambandet mellan de två 
scenerna via altartavlans korsnedtagningsmotiv, vilket styrker hypotesen 
att Kristi passionshistoria varit av avgörande betydelse för hela den tolfte 
bokens övergripande struktur. I detta avsnitt vill jag förstå den sjunde sce
nen som Tintomaras Getsemaneerfarenhet. 

När Tintomara stiger in genom kyrkporten, är hon hårt trängd. Reuter-
holms handgångne man Crispin är henne i hälarna. Den korrumperade 
politiska maktens män och den korrumperade erotiska kärlekens männis
kor står bokstavligen utanför kyrkporten och väntar på att kunna gripa in, 
på samma sätt som soldaterna står utanför örtagården i evangeliernas 
Getsemaneberättelser. Scenen i Klara kyrka (VII), liksom den scen som 
skildrar flykten från kyrkan (IX), interfolieras av fyra mycket korta scener 
(V, V III, XI, XV), vilka återger, i korta, staccatoartade repliker, Reuter-
holms och Crispins konspiratoriska mödor att finna och fängsla Tinto
mara. Utifrån dessa korta scener, som påtagligt förstärker känslan av att 
nätet kring Tintomara allt mer dras åt, framstår Tintomaras vistelse i Klara 
kyrka som en sista vilopunkt före gripandet, liksom fallet är med Jesu bön 
i Getsemane örtagård. 

Tintomaras sinnesstämning i den tomma kyrkan karakteriseras tre 
gånger med hjälp av begreppet »ångest«. När Tintomara skiljs från fröken 
Rudensköld sker det med orden: »Men här dröjer jag nu, tills min ångest 
går över.« (SS VI, s. 335) Tintomaras ångest knyter scenen i Klara kyrka 
särskilt påtagligt till Lukasevangeliets version av Getsemaneberättelsen, 
med dess särskilt tydliga markering av Jesu ångest: »Och han wardt beta
gen af en mächta stoor ångest / och bad länge; och hans swett war såsom 
blodzdroppar / löpande nedh på jorden.«84 Tintomaras Getsemaneupp-
levelse har sin grund i »övergivenhetens dystert förfärliga känsla« (SS VI, s. 
336) Liksom Kristus överges av sina sovande vänner, som inte orkar vaka 
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med honom, är Tintomara fullkomligt ensam och övergiven i den tomma 
kyrkan. Ordet ingen blir ett nyckelord för denna övergivenhetskänsla. 
Tintomara knäfaller »på själva stengolvet« (SS VI, s. 337), liksom Kristus 
»föll nedh på sin knää«,85 och blickar omkring sig: »Hon såg upp på pre
dikstolen; där stod ingen. - I bänkarne satt ingen. Sin sista vän hade hon 
avlägsnat därifrån, och ifrån sig.« (SS VI, s. 337) Hon söker efter någon 
hjälp eller tröst, »men ingen, ingen, ingen var, som bjöd henne det allra 
minsta« (SS VI, s. 338) Eva Adolfsson har påvisat hur begreppet ingen 
ändrar innebörd i romanen. I Tintomaras sång i Kolmården är det framför 
allt relaterat till hennes frihet och oberoende. I scenen i Klara kyrka ut
trycker begreppet den yttersta övergivenhet.86 Denna övergivenhetens ång
est kulminerar i upplevelsen av Guds död: »Gud är död, tänkte hon, och 
såg upp på den stora tavlan igen. Men jag är en människa, jag måste leva! 
Och hon grät allt innerligare bittrare.« (SS VI, s. 338f.) 

Efter denna ångestens kulminering, som markeras med en streckad rad, 
öppnas åter kyrkans port och människorna samlas för aftonsång. När or
geln börjar ljuda, känner Tintomara »huru kvalet försvann ur bröstet. Var 
det av tårarne, hon gjutit? eller förskingrade en okänd i detta ögonblick 
hennes hjärtas ångest?« (SS VI, s. 339) Äter anknyter Almqvist till Lukas-
evangeliets Getsemaneberättelse, som omnämner hur Kristus, mitt i ånges
ten, får del av himmelsk tröst och styrka: »Och syntes honom en Ängel af 
himmelen / och styrckte honom.«87 

Tintomaras androgyni ställer henne i paritet med den androgyne Adam 
och den androgyne Kristus. Detta intryck förstärks av tolfte bokens be
skrivningar dels av Tintomaras avrättning som en Golgatascen, dels av 
hennes besök i Klara kyrka som en Getsemanescen. Detta Kristusmönster 
utgör ett kraftfullt stöd för hypotesen om Böhmes avgörande betydelse för 
romanens androgyntematik. 

Tintomara och den androgyna vänskapen 
Tintomara är ständigt utsatt för andras försök att härska över henne. De 
två kirurgerna definierar hennes väsen i termer av androgyni och herma-
froditism. Reuterholm och hertig Carl söker snärja henne i ett nät av poli
tiska och erotiska intriger. De fyra i Kolmården, Amanda, Adolfine, Clas 
Henrik och Ferdinand gör samtliga Tintomara till föremål för sitt erotiska 
begär. Alla bidrar på olika sätt till att snärja och slutligen krossa henne. 

Hur betraktar då Tintomara sin egen relation till tingen och medmännis
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korna omkring sig? I forskningen har man påfallande ofta kommit att 
framhäva Tintomaras distanserade hållning till sin omgivning. Olle Holm
berg betonar starkt detta solitära drag: »Det celibatets evangelium, som 
Almqvist under Hermitagets år förkunnat, har i Drottningens juvelsmycke 
ryckt in i själva figurteckningen: Tintomara är en organisk celibatär.«88 Så 
långt finns ingen anledning till invändningar. I den fortsatta karakteristi
ken framträder emellertid, enligt min mening, en tendens att alltför ensi
digt betona det slutna och isolerade hos Tintomaragestalten. Hon är näm
ligen, enligt Holmberg, en symbol för »den dubbla oberördheten, den to
tala integriteten, den svala renheten«.89 Visserligen kan man hävda, att 
Almqvists egen text ger grund för den starka betoningen av Tintomaras 
distanserade hållning. I de två kirurgernas samtal framhåller nämligen an
dre kirurgen androgynens fullkomliga integritet. Eftersom androgynen i 
sig själv utgör »en helhet«, behöver hon aldrig »sucka, tråna, förgås av 
saknad eller längtan efter en annan« (SS VI, s. 68 f.). Samtidigt är Tinto
maras relation till sin omgivning av sådan komplexitet att begrepp som 
oberördhet och distans långt ifrån förmår ge den fullständiga bilden. 
Tintomara värnar förvisso om sitt oberoende och sin frihet. Det hindrar 
emellertid inte hennes aktiva sökande efter gemenskap med människorna 
omkring sig. Det är inte enbart så att människorna magnetiskt dras till 
henne. Tintomara uttrycker också själv en stark längtan att vara fullt del
aktig i människornas värld, dock utan att bli indragen i ett destruktivt ero
tiskt kraftfält. 

Samma starka betoning av androgynen som en solitär varelse avspeglas 
i Eva Adolfssons slutsats angående Tintomaras övergivenhet i Klara kyrka. 
Enligt Adolfsson visar Almqvists androgyna experiment » att androgynens 
liv utan åtrå till en annan är den stora tomheten, är döden i livet«.90 För
visso är Tintomaras liv ett liv utan erotisk åtrå. Det är däremot inte ett liv 
utan längtan efter nära och sinnlig gemenskap. Tvärtom finns en stark 
längtan att vara fullt delaktig i människornas värld, men utan att vara in
dragen i det erotiska kraftfältet. Denna gemenskap på andra villkor än den 
erotiska åtråns förvägras emellertid Tintomara och hon tvingas ut i den 
stora tomheten. Jag vill hävda att det är denna stora övergivenhet som 
Tintomara upplever i Klara kyrka. 

Det finns således en tendens hos Holmberg, och i någon mån hos Adolfs
son, att överdriva androgynens solitära ställning. I det sista samtalet mel
lan Tintomara och Clas Henrik, där denne, liksom tidigare Ferdinand, 
grips av erotisk åtrå, uttalar Tintomara tvärtom tre gånger i tät följd sin 
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önskan att vara utan hjärta, dvs. totalt oberoende av människors gemen
skap. Men, konstaterar Tintomara själv, hon är inte utan hjärta, inte utan 
gemenskapsbehov. Det tragiska är att denna gemenskap på hennes egna 
villkor förvägras henne. 

Tintomara. Mig förföljer kärlek, Georgino. Om jag ej hade ett hjärta, så skulle det 
kosta mig ingenting att se. 
Clas Henrik. Om du icke hade? Jag tycker du borde säga tvärtom. 
Tintomara. O, om jag vore utan hjärta. (SS VI, s. 267) 

I Tintomaras tragiska utanförskap döljer sig en central frågeställning. Hur 
kan en himmelsk, ofallen varelse, som Tintomara i kraft av sin androgyni 
måste vara, göras fullt delaktig i människornas värld utan att bli snärjd i 
politiska och erotiska intriger? Ett svar på frågan är att det är omöjligt: att 
Tintomara i likhet med Jesus måste gå under när hon konfronteras med 
den fallna världen. Ett annat svar är att Tintomara skulle kunna und
komma intrigerna om blott relationen mellan Tintomara och hennes om
givning vore dikterad av andra grundläggande mekanismer än det erotiska 
begäret. 

Härmed kommer jag in på Almqvists, som jag tror, specifika och origi
nella uppfattning av vänskapsbegreppet. I Almqvists predikan Bröder och 
systrar diskuteras vänskapsbegreppet på ett utförligt och intressant sätt. 
Innan jag gör ett försök att applicera detta vänskapsbegrepp på romanen, 
vill jag därför något uppehålla mig vid Almqvists predikan. 

Vad gäller tillkomsten av denna predikan, hävdar Ivar Simonsson i en 
uppsats i Samlaren, att den är tillkommen efter Värmlandsvistelsen, dvs. 
någon gång under 1820-talets senare hälft. Enligt Simonsson rör det sig om 
en autentisk predikan, tillägnad den närmaste lärjungakretsen, »för att 
muntligt uppbygga dem«.91 

Almqvists predikan innehåller de element som utmärker all förkunnelse, 
nämligen textutläggning och texttillämpning. Om man utgår från Yngve 
Brilioths antagande i Predikans historia, att predikan bestäms av tre prin
ciper, »den liturgiska, den exegetiska och den profetiska«,92 kan man, vad 
avser den exegetiska principen, visserligen konstatera att anslutningen till 
konkreta predikotexter är svag, men att den dock existerar. Vid sidan av de 
mer allmänna hänvisningarna till evangelie- och brevtexter, finns tydliga 
allusioner på fr.a. Apostlagärningarna.93 Däremot saknas den liturgiska 
principen, vilket inte är ägnat att förvåna, om predikan är hållen eller av
sedd att hållas inför en liten vänkrets. Den profetiska principen, med vilken 
Brilioth närmast avser predikans personliga tilltal, indikeras genom de tra
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ditionella innerliga tilltalsformerna »Bröder och systrar!« (SS XVII, s. 
215), som för övrigt givit namnet åt Almqvists predikan, eller »Gode vän
ner i hoppet!« (SS XVII, s. 219). 

Den utvecklingsgång som Almqvist beskriver i predikans textutläggande 
partier, återkommer senare i tillämpningsdelen. Utgångspunkten utgörs av 
urkyrkans avståndstagande från det judiska och hedniska äktenskapet, 
som »på den tiden var fördärvat, genom djup och dyster hordom förstört, 
och till sitt liv förlorat« (SS XV II, s. 216) och, som en följd av detta av
ståndstagande, de första kristnas celibatära vänskap. I de tillämpande par
tierna vill Almqvist beskriva ett motsvarande skeende med avseende på den 
enskilda människan. Den enskilde skall gå igenom »den äktenskaps-
förnekelse, som tillhörde den första heliga församlingen« (SS XVII, s. 219). 
Skälet är detsamma som för urkyrkan, nämligen den samtida äktenskaps
institutionens förfall. Den unga kvinnan skall inte vara »begärlig efter äk
tenskap«, utan tvärtom avvisa alla inviter. Däremot skall hon inte »avsäga 
sig den fromma rena vänskap, som även den första församlingen visar oss« 
(SS XVII, s. 219). Denna vänskap blir också, enligt Almqvist, den grund på 
vilken ett rätt äktenskap kan byggas. 

Det råder inget tvivel om att Almqvist även i denna predikan vill värna 
om de stora synteserna - mellan manligt och kvinnligt, mellan själ och 
kropp, mellan himmel och jord. Utan tvivel anser han också äktenskap
skärleken vara det förnämsta uttrycket för dessa synteser. Detta blir tydligt 
i Almqvists sätt att använda begreppsparen själ - kropp och himmel - jord: 
»Vänskap är endast själ, äkta förbundet är själ och kropp. Vänskapen så
som ock den första församlingen är endast himmel, det äkta förbundet, 
som är den andra församlingen, är himmel och jord.« (SS XV II, s. 221) 
Almqvist vill hålla samman begreppsparen själ och kropp, liksom himmel 
och jord. Trots detta får man det bestämda intrycket att synteserna, i för
hållande till dem i Murnis, knakar betänkligt. I Murnis är begreppsparen 
himmel och jord, kropp och själ, oupplösligt förbundna med varandra. De 
andliga skeendena är erotiserade och erotiken är förandligad. Den andliga 
erfarenheten glider omedelbart över i den erotiska och den erotiska upple
velsen tolkas i religiösa termer. 

I Bröder och systrar är de två komponenterna i syntesen långt mer tyd
ligt åtskilda. Vänskapen, den himmelska komponenten i Almqvists syntes, 
är explicit endast själ. Den är till sin natur icke-erotisk och celibatär, om än 
icke osinnlig. Visserligen integreras i äktenskapskärleken denna kompo
nent och uppgår i en högre syntes. Intrycket är dock att kropp och själ, 
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liksom himmel och jord, i Almqvists predikan förblir tydligt åtskilda och 
aldrig kan sammanblandas på det sätt som sker i Murnis. 

I Drottningens juvelsmycke tycks det som om Almqvist upplöser synte
sen mellan vänskap och äktenskapskärlek. Detta får två synbara konse
kvenser. För det första uttrycker romanen en pessimistisk syn på den ero
tiska kärlekens möjligheter, åtminstone i denna värld. Murnisvisionen le
ver dock, om än på sparlåga, i Drottningens juvelsmycke och kommer till 
uttryck i romanens första bok, i ett brev från Mauritz * till Clas Henrik *. 

Ingen skall förebrå mig, att jag icke tror på den rätta kärlekens evighet, beständig
het, odödlighet; när hjärtan träffas med sann sympati, så slocknar den icke; det är 
min trosbekännelse. Men här - ja, jag vet icke. Vore människorna i denna världen 
krystalliniska varelser, min vän; jag menar genomskinliga för varann, så att var 
och en kände andras och sin egen karaktärs-grund, så skulle man om varann upp
täcka och veta, när verklig likhet och personlig sympati funnes. Jag säger detta till 
din egen eftertanke, major. I en bättre värld, tror jag säkert de goda människorna 
få se sig och andra så rent, så klart, att de begripa varann. (SS VI, s. 32) 

För det andra innebär upplösandet av syntesen mellan vänskap och 
äktenskapskärlek att vänskapen, som androgyn kvalitet, utesluter eroti
ken. I ett brev från år 1823 till Martina von Schwerin refererar Esaias Teg
nér till en sådan tolkning av androgynens väsen: »Det är sant, Vänskapen 
har intet kön, det är en androgyn af den sort som Plato omtalar«.94 Med 
tillämpning på Drottningens juvelsmycke kunde en parafras av Tegnérs 
ord se ut på följande sätt: Vänskapen har intet kön, ty den erbjuds såväl 
man som kvinna av androgynen Tintomara. Så långt är Tintomara ingen 
solitär. Samtidigt värnar hon omutligt om sin integritet. Som bärare av 
vänskapens evangelium är hon tillgänglig för varje människa, man som 
kvinna. Men i samma ögonblick som hon görs till ett erotiskt objekt, blir 
hon otillgänglig för varje människa, man som kvinna. 

Vänskapsbegreppet i Drottningens juvelsmycke har inte i någon högre 
grad uppmärksammats. Malin Bergman antyder dock, utan någon direkt 
anknytning till frågan om vänskapen, att Tintomara representerar »a 
utopia of a love beyond eroticism, agape rather than eros«,95 Bergmans 
korta karakteristik träffar något mycket väsentligt i romanens vänskaps
begrepp, eftersom det nytestamentliga begreppet agape fr.a. refererar till 
Kristi utgivande kärlek. Med tanke på den betydelse Almqvist tillerkänner 
vänskapsbegreppet i Bröder och systrar, kan man tänka sig att vänskapen 
är ett alternativ till den erotiska kärleken. Medan Eros enligt andre kirur
gen visserligen innebär »möjligheten av kärlek«, »men också av tvist 
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(Eris)« (SS VI, s. 69), dvs. erotiken som sönderslitande kraft, skulle vän
skapen stå i tydlig motsats till Eros/Eris och vara av agape-karaktär. Ett 
viktigt drag i Tintomaras Kristuslikhet skulle i så fall bestå i att hon är 
bärare och förmedlare av denna androgyna vänskap. 

En avhandling som tydligt lyfter fram vänskapsbegreppets betydelse är 
Laura Margaret Desertrains A Study of Love: C.J.L. Almqvist's Drottning
ens juvelsmycke (The Queens diadem). Upprepade gånger återkommer 
Desertrain till den fruktbara tanken att »Tintomara's higher spiritual na
ture includes an especially evolved capacity for friendship«.96 Dessvärre 
relaterar Desertrain aldrig Tintomaras »capacity for friendship« till hennes 
androgynitet. Tvärtom polemiserar Desertrain mot hela androgynidén och 
hävdar i stället att Tintomara skall förstås som »a natural lesbian«.97 Efter
som även min tolkning betonar vänskapsbegreppets betydelse, men som 
androgyn kvalitet, känns det viktigt att, alla olikheter till trots, framhålla 
Desertrains framlyftande av romanens vänskapsbegrepp. 

Jag har grundligt uppehållit mig vid Almqvists diskussion av vänskaps
begreppet i Bröder och systrar. Man kan knappast säga att vänskaps
begreppet genomsyrar Drottningens juvelsmycke som helhet. Icke desto 
mindre tematiseras vänskapen i romanens nionde och tionde bok, som 
båda utspelas i t rakten kring Kolmården. Nionde bokens avslutande sce
ner beskriver romantisk vänskap mellan personer av samma kön. Amanda 
och Adolfine har samtidigt kommit fram till att Tintomara är en flicka och 
båda jublar över sin vänskap med henne: »En flicka får jag älska! vad 
lycka, att denna flickas bild kan fylla mitt hjärtas behov, fast jag själv är en 
flicka? Ett under, men verkligt ändå! och jag erfar en himmel av denna 
vänskap.« (SS VI, s. 237) Det finns inga tecken som tyder på att denna 
romantiska kvinnliga vänskap i något avseende betraktas som problema
tisk. Den romantiska vänskapen mellan personer av samma kön, även när 
den innehåller moment av nära fysisk beröring, »was a normal, common 
form of behaviour«.98 När husmamsellen Julie ifrågasätter lämpligheten i 
Amandas umgänge med Tintomara och deras »ömma, upprepade famn
tag« (SS VI, s. 23 6), är det utifrån förutsättningen att Lazuli är en man. När 
Amanda i förtroende avslöjar för Julie att Lazuli i själva verket är en flicka, 
faller Amandas famntag och Adolfines kyssar in under den romantiska 
vänskapens accepterade former. 

Trots att vänskapen i dessa scener beskrivs i termer av romantisk kvinn
lig vänskap, ett till synes oproblematiskt förhållande, uppträder Tinto
mara ytterst reserverat. Detta kommer tydligt till uttryck i n ionde bokens 
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avslutande scen, där Tintomara läser för Adolfine ur en reseskildring, där 
vänskapen prisas. Adolfine, som tycks vara starkt gripen av den roman
tiska vänskapskulten, utropar genast: »Heliga, starka vänskap.« (SS VI, s. 
239) Därefter följer ett kort samtal om vänskapen. 

Adolfine. Säg mig, sköna Lazuli, vet du något förträffligare, ädlare, lyckligare än 
vänskap? på kärlek bränner man sig,., men i vänskap är en låga utan.. 
Lazuli. Jag tror fröken Adolfine mår mycket bättre nu? allt bättre och bättre? det 
är bra. 
Adolfine. Säg mig dina tankar, Lazuli, vet du något bättre än vänskap min vän? 
Lazuli. Vänskap? 
Adolfine. Ja, säg mig ur ditt hjärta, har du icke haft och har du icke vänskap för 
mig? 
Lazuli. Jag vill min fröken av hjärtat väl. (SS VI, s. 239 f.) 

Medan Adolfine vid upprepade tillfällen återkommer till sin hyllning av 
vänskapen, tycks det som om Tintomara tvärtom skyggar inför ordet. Den 
enda gång hon använder det, uttrycker hon ett tydligt tvivel: »Vänskap?« 
Skall detta tolkas så att Tintomara p.g.a. sin androgyna oberördhet också 
är indifferent i fråga om alla vänskapsrelationer? 

Tintomaras önskan tycks vara att upprätthålla en innerlig vänskaps
relation med männen och kvinnorna omkring sig. Denna androgyna 
vänskapsrelation kan beskrivas som, för att åter låna Malin Bergmans for
mulering, »a utopia of a love beyond eroticism, agape rather than eros«. I 
det perspektivet uttrycker Tintomara en välgrundad misstro mot Adolfines 
s.k. vänskap. I samma ögonblick som Amanda och Adolfine blir osäkra 
om Tintomaras kön, övergår det som var en okomplicerad romantisk 
kvinnlig vänskap till ett förtärande erotiskt begär. Detta skeende påbörjas 
redan i samma scen, när Tintomara förklarar sig ha varit utklädd till flicka 
mordkvällen, när Adolfine för första gången såg henne. Adolfine reagerar 
med förvirring: »Förklädning? Vad vill det..? utklädd till flicka? - Du 
måtte väl också egentligen hava varit - och vara - du skulle väl icke -« (SS 
VI, s. 241). Den obönhörliga process i vilken Amanda och Adolfine slutgil
tigt definierar Tintomara som man och Ferdinand och Clas Henrik lika 
slutgiltigt definierar henne som kvinna är därmed igångsatt. I tionde boken 
bryter vänskapsrelationerna samman, den ena efter den andra. I det sista 
samtalet med Clas Henrik vädjar Tintomara till hans vänskap: »Jag vill 
bedja att få rådgöra med dig. Jag har ett stort förtroende till dina rena, fria, 
ärliga ögon.« (SS VI, s. 266) Kort härefter upprepar hon samma vädjan: 
»Vill du av fritt och rent sinne vara en man, som jag kan förtro mig till? Jag 
hoppas på dig.« (SS VI, s. 267) När Tintomara förstår att hennes vädjan är 
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resultatlös, uttrycker hon sin gripande önskan: »O, om jag vore utan 
hjärta.« (SS VI, s. 267) 

Amanda och Adolfine återfaller ohjälpligt i den sinnessjukdom, som den 
komplicerade erotiska intrigen i romanens tre första böcker ledde till. När 
de två systrarna för sin aldrig upphörande dialog, som ackompanjeras av 
deras mekaniska kroppsrörelser, som gör att de tillsammans liknar »en 
mekanisk inrättning, ja ett pumpverk« (SS VI, s. 271), talar de fortfarande 
om sin rena vänskap, som dock ohjälpligt är korrumperad. Man kan också 
lägga märke till att Tintomara nu entydigt definieras som han. 

Amanda. Så sade han själv, mig hade han bjudit till Kolmården. 
Adolfine. Mig hade han bjudit ut på skogen, och ville tala med mig, så sade han 
själv. 
Amanda. Du avundsjuka! kunde du ej tåla en så vacker vänskap? 
Adolfine. Du orättvisa! svartsjuka! en så oskyldig vänskap kunde du hava tålt! 
Amanda. Vad du har ljugit, när du sade att Lazuli var bara en flicka. 
Adolfine. Vad du har ljugit, som säger att din vänskap var bara en vänskap. (SS VI, 
s. 272) 

Genom Tintomaras androgyni, och därmed hennes släktskap med den 
androgyne Adam, får Kolmården drag av en Edens lustgård. Tionde boken 
avslutas också med de fyras utdrivande ur Eden. Utdrivningen ur paradiset 
sker vid Lindamot, korsvägen, där de fyra gestalterna kommer smygande 
från var sitt väderstreck. När Tintomara ser de fyra gestalterna ropar hon: 
»'Förbannade bort!'« (SS VI, s. 282) Utdrivningen följs av flykt och bro
dermord, dvs. Ferdinands mord på Clas Henrik, liksom i Första Mosebok. 

Man kan även tolka utropet som en domshandling. Efter ropet följer 
nämligen en egenartad kommentar: »Dessa ord hördes hastigt, kort och 
mycket hårt, men likväl så starkt, att det icke är troligt att de kommo ifrån 
Tintomara.« (SS VI, s. 282) Man får intrycket av en himmelsk eller gudom
lig domares röst, snarare än Tintomaras. Jag tänker närmast på Matteus-
evangeliets stora domsscen. Utropet, »'Förbannade bort!'«, alluderar tyd
ligt på Kristi ord till de förtappade som står på den vänstra sidan: »Går 
bort ifrå migh /1 förbannade«.99 

Romanens vänskapstematik är dock, i och med detta, inte helt uttömd. 
I romanens slutparti kommer Magdalena Rudensköld att spela en viktig 
roll som Tintomaras »sista vän« (SS VI, s. 337). Det är hon som får ta emot 
oxelbladet: »Allenast till fröken Rudensköld var det ämnat.« (SS VI, s. 
364) Det är hon som får ta emot Tintomaras testamente och uppdrag: 
»Minns verketì« (SS VI, s. 364). Hon är också en av dem som efter de 
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ödesdigra skotten rusar fram för att lyfta ned Tintomara. Att Almqvist har 
tilldelat Magdalena Rudensköld denna roll som Tintomaras sista vän, har 
givetvis att göra med hennes påstådda inblandning i den Armfeltska kon
spirationen mot Reuterholm. Detta utgör dock inte den enda orsaken. 
Tintomaras vänskap med Magdalena Rudensköld har också en tydlig 
koppling till romanens bibliska och kristologiska tematik. I evangelierna 
och i traditionen har två personer tilldelats en särställning bland Jesu vän
ner. Den ena av dessa personer är givetvis Johannes, som benämns den lär
junge som Jesus älskade. Den andra av dessa personer är Maria från Mag
dala eller Maria Magdalena, som brukar förknippas med synderskan som 
torkade Jesu fötter med sitt hår och som omnämns som en av kvinnorna 
vid den tomma graven på påskdagen. Det är säkert ingen tillfällighet att 
Magdalena Rudensköld, också p.g.a. sitt namn, tilldelas denna roll som 
Tintomaras sista vän. Och på samma sätt som Maria Magdalena blir en 
förvaltare av Kristi budskap, kommer också Magdalena Rudensköld att 
framstå som en förvaltare av Tintomaras verk. 

I romanens avslutande tolfte bok, den andra scenen, befinner sig 
Tintomara hemma hos fröken Rudensköld. I samtalet berättar fröken 
Rudensköld att hon, på kungens uppdrag, givit Tintomara en tillfällig fris
tad undan Reuterholm, som fortsättningsvis kallas »den där«. Mitt under 
detta samtal introducerar Tintomara plötsligt tanken på det verk hon skall 
utföra, eller snarare påbörja, och som fröken Rudensköld skall fullfölja. 

Och lova mig dyrt en sak, uppfyll ett verkl 
Fröken Rudensköld. Vilket verk? 
Azouras. Tala med Gustaf Adolf, uppmuntra honom att vara konung och fördriva 
den där. Jag har redan uppmanat min Gustaf Adolf. 
Fröken Rudensköld. Vad har du vågat? 
Azouras. Jag har begynt. Men jag får kanske aldrig mer se den unge konungen i 
ensamt rum; han är så omgiven; och mig skulle de genast fånga, ty de känna min 
mening. Men du har konungens öra, även, du har fiere vänner. Fullfölj mitt verkl 
(SS VI, s. 328 f.) 

På det manifesta planet består verket i en politisk handling, som syftar till 
att fördriva Reuterholm. Henry Olsson har påvisat sambandet med »den 
Armfeltska konspirationen«.100 I Richard Furumos sammanfattande an
märkningar hänvisas nämligen till »de tryckta protokollerna om fröken 
Rudensköld och Armfelt m.fl. i undersökningsmålet om 'förrädiska stämp-
lingar'«, där det antyds att något kommit »i dagen, som med Azouras kan 
äga sammanhang« (SS VI, s. 376). 

Samtidigt är det uppenbart att den politiska och erotiska intrigen på ett 
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intrikat och oupplösligt sätt är sammanflätade med varandra. Tintomaras 
verk måste således vara av mera komplex art än att enbart uppnå ett real
politiskt mål. Innebörden av Tintomaras verk måste även omfatta den pro
blematik som den erotiska intrigen aktualiserar. Detta intryck förstärks 
påtagligt av att Tintomaras tal har karaktär av både avskedstal och testa
mente. Dessutom är begreppet kursiverat vid de två tillfällen där det upp
träder i det ovanstående citatet. 

Vid ytterligare ett tillfälle dyker begreppet upp, även nu kursiverat, näm
ligen i avrättningsscenen i romanens avslutande bok. Som jag redan tidi
gare konstaterat, skildras Tintomaras död genom tydliga allusioner på Jesu 
korsdöd. Detta gäller inte minst det oxelblad som, likt namnskylten på 
Kristi kors, skall fästas ovanför Tintomaras huvud. Tintomara utverkar 
emellertid tillåtelse att få överlämna lövet till fröken Rudensköld. 

Min fröken, tag (Azouras rycker oförmärkt upp en av knappnålarne, varmed 
Reuterholm fästat märket på hennes bröst, och ristar hastigt på lövet ovanför sitt 
namn dessa ord: Minns verketl) tag, min fröken, och göm detta oxel trädsblad till 
ett minne av mig. (SS VI, s. 364) 

Eva Adolfssom har, utifrån de ovanstående citaten, sammankopplat 
Tintomaras ord om verket med frågan om hennes Kristuslikhet. Enligt 
Adolfsson är Tintomara, bland romanens gestalter, »den enda som utför 
ett verk med stor etisk innebörd«.101 Detta viktiga uppdrag ger henne drag 
av Kristus- eller frälsargestalt: »Tintomara är en frälsare med uppdrag från 
det tvetydigas, mångtydigas värld. Och 'verket' är att i med-lidande hålla 
det samhörande mångtydiga levande: övergivenheten och överlåtelsen, 
smärtan och sången.«102 

Jag vill gärna instämma i Adolfssons påstående att Tintomaras Kristus
likhet verkligen inrymmer en frälsande kvalitet. Tintomaras verk, som jag 
tolkar som hennes erbjudande av androgyn vänskap, har således en gudom
lig dimension. Liksom Kristus kan Tintomara, genom sin androgyni, erbjuda 
en helande vänskapsrelation till både männen och kvinnorna omkring sig. I 
denna bemärkelse liknar Tintomaras verk och Kristi verk varandra. 

Samtidigt bidrar själva Kristuslikheten till att lyfta fram den tragiska 
dimensionen i Tintomaras öde. Begreppet verk alluderar på ett flertal 
textställen i evangelierna, där Kristus omtalar sitt frälsningsverk: »jagh 
hafwer fulbordat thet werck / som tu migh gifwit hafwer / at jagh giöra 
skulle«.103 Den avgörande aspekten av Kristi verk är ju just att det blir 
fullbordat, att det blir fullständigt genomfört. Ett av Jesu ord på korset kan 
sägas sammanfatta Kristi verk: »Thet är fulkomnat«.104 
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Den tragiska dimensionen av Tintomaras lidande och död består då, till 
skillnad från Kristus, i den nästan totala ofullbordan som vidlåder Tinto
maras verk. Hennes önskan om delaktighet i människornas värld genom 
vänskapen kommer fullständigt på skam och resulterar tvärtom i hennes 
oskyldiga martyrdöd. Hon har blivit en probersten för människorna om
kring sig, men alla, med undantag av Magdalena Rudensköld, har snubb
lat på den. Den gemensamma utgångspunkten, genom vilken man kan för
stå såväl Tintomara- som Kristusgestalten, består, enligt min mening, i de 
båda karaktärernas androgyni. Men härigenom framträder också den tra
giska kontrasten mellan de båda. Medan Kristi död kan beskrivas som 
frälsningsverkets fullbordan, innebär Tintomaras död att hon slutar som 
en vänskapens martyr. 
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KAPITEL 3 

Helgjutenhet och komplexitet - om Jesu moder i 
Almqvists författarskap 

Jungfru Maria i Almqvists författarskap före Marjam 
ALMQVISTS T VÅ SO NGES med mariologisk tematik, »Den lyssnande 
Maria« och »Marias häpnad«, är närmast givna inslag i flertalet lyrikanto
logier. Trots detta intar Mariadiktningen ingen kvantitativt framträdande 
plats i hans författarskap. Förutom i Almqvists songes omnämns Maria i 
nämnvärd omfattning i endast tre verk före Marjam. Två av dessa kan 
hänföras till Almqvists ungdomsdiktning, dels Om religion, religiösa bruk 
ur plastisk synpunkt-i poesi från 1817-18, dels Handlingar till upplysning 
i Manhems förbundets historia från 1820.1 Dessa två tidiga texter berör 
spörsmål av filosofisk, teologisk och estetisk art och det mariologiska te
mat inskränker sig till korta inskott. Därutöver framträder Marias gestalt 
i romanen Hinden från 1833.2 

Trots den begränsade textmängden är Maria, ur jungfrutemats synvin
kel, givetvis en nyckelgestalt. Min tolkning av Jesu moder kommer att fo
kusera två aspekter, helgjutenhet och komplexitet. Det förra begreppet 
kommer att diskuteras huvudsakligen utifrån mariologiska texter före 
Isidoros av Tadmor och Marjam. Inte minst romanen Hinden är viktig i 
sammanhanget, eftersom den intar en viktig mellanställning, med tydliga 
kopplingar bakåt till de tidiga texterna och framåt till dubbeldramat. 

Det senare begreppet kommer således att diskuteras i anslutning till Alm
qvists dubbeldrama Isidoros av Tadmor och Marjam från 1839. Maria
gestaltens komplexitet kommer till uttryck på två sätt. För det första genom 
det paradoxala drag som består i att Maria samtidigt är jungfru och moder. 
Detta torde generellt sett vara en viktig förklaring till romantikernas intresse 
för Mariagestalten. Genom sitt paradoxala väsen kommer Maria att för
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kroppsliga drömmen om de stora synteserna - mellan ande och natur, mellan 
manligt och kvinnligt, mellan sinnligt och osinnligt. I detta avseende torde 
inte heller Almqvist utgöra något undantag. För det andra är komplexiteten 
relaterad till dubbeldramats huvudtematik: spänningsförhållandet mellan 
jordisk familj och eskatologisk familj och följaktligen Marias dubbla roll 
som moder och lärjunge. 

Romanen Hindert bildar, tillsammans med Jaktslottet och Baron Julius 
K*, den s.k. slottskrönikan.3 Krönikan utmärks bl.a. av ett gemensamt 
persongalleri, där centralgestalterna utgörs av de kontrasterande, och var
andra kompletterande, personligheterna Hugo Löwenstjerna och Richard 
Furumo. Omkring dessa grupperar sig ett antal personer, bl.a. herr Hugos 
broder Andreas och dennes son Julianus, herr Hugos barn Frans, Henrik 
och Aurora samt herr Hugos och Andreas syster Eleonora. Hinden ger 
prov på mångskiftande innehåll och komplex form. Genom att använda 
sig av »manuskript- och utgivarfiktion, ja, till och med en redaktörs
fiktion«, kan Almqvist, enligt Bertil Romberg, dels »leka med fiktion och 
verklighet i romantisk ironi«, dels realisera »romantikens dröm om all
konstverket«.4 Samtidigt är det tydligt att den erotiska konflikten utgör ett 
bärande tema i romanen och i hela romansviten. Detta framgår redan av 
romanens titel, Hindeny som visar sig vara en anspelning på Cecilia Löwen
stjerna, som tynat bort i e tt olyckligt äktenskap med herr Hugos broder 
Andreas. Cecilia har varit inblandad i en uppslitande kärlekshistoria med 
Andreas vän, baron Julius K*, vilket satt djupa och outplånliga spår i alla 
berörda parter.5 

Det är i detta tematiska sammanhang som jungfru Marias gestalt dyker 
upp. I romanen berättas hur Andreas för en tillbakadragen tillvaro i jakt
slottskretsen och slutligen avlider. Efter broderns död hittar Hugo Löwen
stjerna dennes dagboksanteckningar i en chiffonjé. Dessa anteckningar, 
som finns på lösa blad och lappar och därför framstår som fragment av 
antydande karaktär, behandlar olika ämnen. Det dominerande temat är 
dock tveklöst den erotiska olyckan. I ett sammanhang där Andreas beskri
ver sitt eget disharmoniska jag uppträder, plötsligt och litet oväntat, en 
längre dagboksanteckning om jungfru Maria. Andreas har besökt en man 
vid namn Lemars,6 hos vilken han sett en gravyr föreställande den heliga 
jungfrun. Under gravyren har han också betraktat och läst en dikt, tilläg
nad Maria, som han tycker »mycket om« (SS V, s. 398), och därför citerar 
i sin helhet, hela fem strofer. 

132 



O bella speranza mia, 
Dolce Amor Maria, 
Tu sei la vita mia 
La pace mia sei tu. (SS V, s. 398) 

Till den kontext, i vilken dagboksanteckningen om jungfru Maria hör 
hemma, liksom till den citerade visan, skall jag strax återkomma. 

Efter visan till den heliga jungfruns ära följer två ytterst intressanta och 
viktiga digressioner om Marias funktion. Den första digressionen avhand
lar protestantens relation till Maria i jämförelse med katolikens. Andreas 
tes är att protestanten i högre utsträckning än katoliken förmår att verkli
gen uppskatta värdet av Marias person: »Det faller mig något in, jag tror 
att blott en protestant med öppet sinne kan egentligen sentera och rent 
njuta av det, som är vackert hos katolikerne.« (SS V, s. 399) Skälet är, enligt 
Andreas, att Mariafromheten hos katolikerna är påbjuden, varför den tap
pats på sitt innehåll och trivialiserats. Sången till jungfrun har förvandlats 
till en »utsliten mässa«, deklamerad av »otäcka, skenheliga präster med 
nedriga läppar« (SS V, s. 399). För protestanten ställs däremot ingen for
dran på dyrkan, varför Maria kan bli ett föremål för dennes fria kärlek och 
sympati: »Det vi ej äro pliktige att älska, det älska vi långt hellre, ty det 
enda, som gör kärleken möjlig - sympatien - får då fritt röra sig och med 
sitt val draga oss dit vårt väsendes förvantskap hörer.« (SS V, s. 400) 

Tanken att protestanten bättre än katoliken kan tillgodogöra sig den 
sanna innebörden av de katolska kyrkobruken, återkommer även i den 
tredje av Almqvists romaner med anknytning till jaktslottskretsen, nämli
gen Baron Julius K*. Det är baronen själv som formulerar denna tanke 
med tillämpning på den katolska vallfärden: »Stundom kan i en pro
testants själ behov uppstå, som skulle kunna kallas katolska.« (SS VII, s. 
125) Dessa sant katolska kyrkobruk uttryckte ursprungligen sanningar, 
som motsvarade människans innersta behov, varför vallfärden också kun
de leda fram till en inre förvandling. Men eftersom seden »urartade till 
blott och bart ett bruk« motsvarades resan inte av någon inre process och 
pilgrimen »kom slutligen hem sådan som hon for« (SS VII, s. 125). Åter, 
som i fallet med kärleken till jungfru Maria, har protestanten fördelen av 
att »kunna vallfärda; vi kunna det av det rätta skälet, av hjärtats fordran, 
av ett stort behov. Hos oss är det aldrig en yttre fordran. Ingen sed, ingen 
vana, ingen ära följer oss, om vi begå denna handling.« (SS VII, s. 126) 

Båda dessa textexempel, ur Hinden och Baron Julius K *, anknyter på ett 
tydligt sätt till Almqvists distinktion mellan formalism och essentialism i 
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»Frågor av åtskilligt innehåll«.7 Där ställer Almqvist bl.a. frågan, riktad 
till Präst-Sällskapet i Stockholm, om förhållandet mellan »det formala (det 
blott bildande)« och »det essentiala (det livgivande)« (SS II, s. 479). För att 
dessa två begrepp skall befinna sig i inbördes balans och tillsammans ut
göra en helhet, måste det formala tydligt underordnas det essentiala. Sker 
motsatsen, dvs. att det essentiala underordnas det formala, uppstår det 
som Almqvist benämner som tidens »huvudolycka«, nämligen formalis
men (SS II, s. 479). Inom teologins och kyrkolivets område uppträder 
denna formalism i skepnad av dogmatism och sekterism. 

Grunda sig icke stridigheterne, Religionerne emellan, ytterst på Dogmatism? Står 
Dogmatismens värde icke på samma höjd, som själva Formalismen i allmänhet? 
Kan man ej för all Religion finna ett Grundliv (ett väsentligt, så till sägande, en 
Essentialism), varest striden upphör, och som bor innerst i dogmerna; - visst ej 
föraktande dem (innehållande dem alla i f ullkomlighet), men över dem; - visst ej 
utan svärd (ägande fullt försvar), men över striden; - och visst ej utan form (bä
rande den i sig), men över den, leende åt dess färgbrytningar? - (SS II, s. 480) 

Henry Olsson har, inte minst i anslutning till denna artikel, betonat frihet
stankens betydelse för Almqvist under åren kring 1820.8 Värnandet om 
friheten har resulterat i ett avståndstagande från såväl luthersk som swe-
denborgiansk sekterism och dogmatism. Olsson har således tveklöst rätt i 
att Almqvist försvarar en starkt subjektiv hållning i de teologiska fråge
ställningarna. Samtidigt måste man konstatera att Almqvist, i frågorna till 
Präst-Sällskapet, gör en distinktion mellan å ena sidan dogmatismen och å 
andra sidan ett sunt förhållningssätt till dogmat. I det ovanstående citatet 
handlar det knappast om ett totalt förkastande av dogmat eller en fullstän
digt amorf känsloreligiositet, utan snarare om dogmats plats utifrån en 
formal respektive essential grundhållning. I texterna ur Hinden och Baron 
Julius K* om Mariafromheten respektive vallfärden, vill jag hävda att 
Almqvists hållning till dogmat, utifrån formalismens respektive essentialis-
mens grundprinciper, kommer till moget och balanserat uttryck. Samtidigt 
som katolska kyrkan som institution kraftfullt kritiseras i båda textstäl
lena, handlar det långtifrån om något totalt förkastande av det katolska 
dogmat. Snarare handlar det om ett genomreflekterat och nyanserat försök 
att förena dogmats innehåll med individens innersta krav och behov. Den
na samtidigt kritiska och nyanserade hållning till dogmat, utifrån essentia-
lismens grundprincip, är viktig att hålla i minnet när jag senare ställer frå
gan om Almqvists hållning till Mariadogmat, särskilt dogmen om jungfru
födelsen, i Mar jam. 
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Om den första digressionen vill påvisa protestantens försteg gentemot 
katoliken, vill den andra digressionen illustrera protestantismens tendens 
till ensidig spekulation. När protestanten således betraktar jungfru Maria, 
är det »icke kvinnan, utan själva den personifierade skönheten, han nu 
beundrar, och han förtjuses av den höga tanken 'att skönheten i vår själ blir 
moder åt det religiösa livet (Jesus) hos oss'«. Denna hängivelse åt spekula
tionen kan gå så långt att protestanten glömmer att Maria, liksom Jesus, är 
individer. De tenderar att bli betraktade som »ej personer längre, utan sna
rare tankar blott«. Andreas vänder sig mot denna transformation av indi
vider till begrepp och uppställer ett förmedlande ideal, som innebär att 
Maria, liksom Jesus, »skola vara väsenden, svävande emellan bägge, näm
ligen med fullkomlig personlighet, men utgörande idéer tillika« (SS V, s. 
400). 

Andreas digression har en dubbel udd. Dels riktar sig kritiken mot 
romantikernas, bl.a. Schellings och, i dennes efterföljd, Atterboms ensidigt 
symboliska tolkning av de bibliska gestalterna, på bekostnad av deras his
toriska dimension.9 Dels riktar den sig mot den unge Almqvists egen bibel
tolkning, byggd på den Swedenborgianska allegoriska skriftutläggning-
smetoden. I de bevarade prov vi har på Almqvists egen bibelutläggning, en 
förklaring över Matteusevangeliets tionde kapitel, där syftet sägs vara 
»upplåtandet av den inre, under bokstaven fördolda, andeliga meningen« 
(SS II, s. 40), reduceras de bibliska gestalternas historiska dimension till ett 
minimum.10 Detta innebär att Almqvist i den andra digressionen i Hinden 
kritiskt kommenterar sina egna tidigare uttalanden om bl.a. jungfru Ma
ria. Det är därför dags att återknyta till de ungdomsverk med mariologiska 
inslag, som jag inledningsvis omnämnt. 

Ungdomsverket Om religion> re ligiösa bruk ur plastisk synpunkt - i 
poesi inleds med Almqvists kritiska granskning av kyrkliga bruk och cere
monier, men övergår tämligen snabbt till en utförlig redogörelse för den 
andliga världens inbyggare. Liksom i bibelförklaringarna över Matteus-
evangeliet tillämpas Swedenborgs allegoriska skriftutläggningsmetod, av 
Almqvist formulerad som »den inre meningens förklarande ur bokstavs
meningen i ordet«. Enligt denna inre mening är jungfru Maria »symbol av 
församlingen hos människan, och i detta avseende barnet Kristus det gu
domliga eller religionslivet hos människan« (SS II, s.151). Om vi kastar en 
kort blick tillbaka på det citat Andreas återger i sina dagboksanteckningar 
om protestantens förtjusning över »tanken 'att skönheten i vår själ blir 
moder åt det religiösa livet (Jesus) hos oss'«, ser vi ögonblickligen att cita
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tet innehållsligt ytterst nära motsvarar Almqvists ord om Marias symbo
liska funktion i ungdomsverket. Ytterligare ett tecken på att Almqvist i 
Hindert riktar udden mot sina tidiga swedenborgianska skriftförsök ges 
oss genom den njugga hållning Almqvist i ungdomsverket intar till Maria 
som historisk gestalt. Som sådan tillhör hon ett tidigare och passerat sta
dium i kristendomens historia, där huvudidén var »Guds formblivande i 
materiel mänsklighet« och jungfru Maria »ett nödvändigt vehikel« (SS II, 
s. 151). Såsom historisk gestalt framstår Maria som ett passivt instrument 
vid inkarnationen. I den nya församlingen, där all andlig utveckling sker på 
ett inre och individuellt plan, kan Maria egentligen inte ha någon symbo
lisk funktion. Således är, enligt Almqvist, »denna donna Maria icke någon 
egentlig symbol, - utan blott, om man så vill, en historisk; givande ett 
minne om vad som hörde till den gamla kristendomen« (SS II, s. 151). 
Också Maria själv tycks i andevärlden nedvärdera den historiska dimen
sionen av sitt uppdrag, eftersom hon där erkänner Herren »för sin Gud, 
men alldeles icke för sin Son« (SS II, s. 151). 

I ungdomsverket Om religion, religiösa bruk ur plastisk synpunkt - i 
poesi ansluter Almqvist påtagligt till Swedenborg. Martin Lamm visar på 
ett övertygande sätt hur Swedenborg ställer den historiske Kristus i bak
grunden och i synnerhet försoningsläran.11 En konsekvens av detta synsätt 
blir att Maria i ännu ringare grad uppmärksammas som historisk gestalt. 
Ett tydligt exempel på detta förhållande finner vi i De amore conjugiali, 
där Swedenborg utlägger Johannesevangeliets ord om Maria och Johannes 
vid korset. Efter att ha citerat Jesu ord till lärjungen - »Se d in moder« -
tillämpar Swedenborg orden på församlingen, medan alla referenser till 
Maria som historisk gestalt avvisas: »Härmed förstås, att Herren icke er
kände Maria för moder, utan församlingen, hvarföre Han kallar henne 
qvinna och lärjungens moder«.12 

Även i ett annat av Almqvists ungdomsverk, Handlingar till upplysning 
i Manhems förbundets historia, får vi ytterligare viktig information om den 
unge Almqvists förhållningssätt till Mariagestalten. I dessa handlingar, där 
det centrala dokumentet utgörs av Almqvists »Förslag till Manhemsför-
bundets Organismus«, beskrivs hur förbundets medlemmar genom en fort
gående initiationsprocess gradvis skall lyftas till högre insikter. Den sjunde 
graden, av totalt nio, ges en inledande karakteristik: »Romantikens liv. Det 
kristna chevaleriets nedre element. Den rena kärleken till kvinnan. Den 
högre andens begynnelse.« (SS II, s. 412) Almqvist kallar medlemmarna av 
den sjunde graden »Guldhjärtats riddare«, men påpekar också att han från 
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första början avsett att kalla dem »den hel. Jungfruns riddare« (SS II, s. 
417). För att undslippa missförstånd har han emellertid avstått. Det skulle 
kunna se ut, »som ville vi uppliva någonting katolskt, ehuru ingen mer, än 
jag, anser katolicismen hava överlevat sig, och nu mogna till fall« (SS II, s. 
418). Det är påtagligt hur Almqvist i det mariologiska avsnittet garderar 
sig mot anklagelsen att vara prokatolsk. 

Almqvist formulerar två teser avseende Mariagestalten. För det första 
framhåller han Marias betydelse för konsten: »Hon är den äkta roman
tiska konstens (i poesi och måleri) käraste föremål.« För det andra formu
lerar han den huvudidé som jungfru Maria representerar: »Det är idén: att 
en ren jungfru var Jesu moder. Individualt för varje människa betyder 
detta, 'att ur det rena förhållandet mellan man och kvinna [...] uppstår 
gudalivet hos människan'.« (SS II, s. 415) 

Arne Bergstrand hävdar i sin avhandling om Songes att Almqvist radi
kalt omvärderat Mariagestalten från Om religion, religiösa bruk ur plas
tisk synpunkt - i poesi till Handlingar till upplysning i Manhems förbun
dets historia.13 Almqvists förändrade uppfattning motiverar Bergstrand 
fr.a. med antagandet om ett påtagligt inflytande från romantikens konst.14 

Bergstrand har säkert rätt i att Almqvist i vissa stycken har omvärderat 
Mariagestalten. Detta tycks ha skett i anslutning till att Almqvist upptagit 
romantiskt allmängods, i synnerhet idealiseringen av medeltiden och riddar-
livet. Samtidigt är jag långt mindre benägen än Bergstrand att beteckna 
förändringen i synen på Mariagestalten som radikal. Trots anslutningen 
till vissa romantiska motiv, är det samtidigt tydligt att »den hel. Jungfruns 
idé« (SS II, s. 418) formuleras i nära anslutning till Almqvists, av Sweden
borg inspirerade, erotiska filosofi. Den heliga Jungfruns idé om en renhjär
tad relation mellan man och kvinna kan utan svårighet tolkas så, att ett 
sexuellt samliv i Murnisidealets anda i s jälva verket är att beteckna som 
jungfruligt. Jungfrufödelsen är, i så fall, långt ifrån poängen med Almqvists 
tal om »den hel. Jungfruns idé«. I stället består poängen i att applicera 
jungfrulighetsbegreppet på ett rent sexuellt samliv. Några påtagliga katol
ska influenser föreligger inte. 

Varför är jag så angelägen om att hålla ihop de mariologiska texterna ur 
Om religion, religiösa bruk ur plastisk synpunkt - i poesi och Handlingar 
till upplysning i Manhemsförbundets historia? Huvudskälet är den tvek
samhet jag hyser inför Bergstrands tolkning av Almqvists fortsatta hållning 
till Mariagestalten i sitt senare författarskap. Från den romantiska och 
katolicerande tendensen i Almqvists songe »Den lyssnande Maria« går 
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vägen, enligt Bergstrand, i realistisk riktning, med Almqvists andra mario
logiska songe, »Marias häpnad«, som ett mellanled och Mar jam som slut
punkt.15 

Den sextonde songens Maria kommer härigenom att utgöra ett mellanled. Före 
(åtminstone sannolikt före) henne ha vi madonnan i Den lyssnande Maria - i den 
mån hon är en bild av Jesu moder - och efter henne ha vi Marjams jordiska kvinna, 
'skildrad föga annorlunda än fiskarhustrun i Kapellet' (enligt Werins visserligen 
tillspetsade karakteristik). Vägen synes gå i realistisk riktning, och Marias häpnad 
representerar ett steg på kosan.16 

Bergstrand uttrycker sig relativt försiktigt och med vissa reservationer. 
Karin Westman Berg fäster emellertid stort avseende vid den tecknade 
utvecklingslinjen. Detta beror givetvis på avhandlingens centrala tes, enligt 
vilken Marjam utgör Almqvists uppgörelse med virginitetsidealet, där dog
men om jungfrufödelsen framför allt blir föremål för angrepp. När West
man Berg utvecklar tesen, utgår hon därför från antagandet, att Almqvist i 
sin ungdom har hyllat katolska ideal: »Som ung - och en smula katolskt 
influerad - diktare hade Almqvist svärmat för den heliga Jungfrun«.17 

Detta anges som en av orsakerna till att Almqvists uppgörelse »blev in
lindad och komplicerad«.18 Almqvists betagenhet av madonnan har varit 
så påtaglig, att han »inte helt velat - eller kunnat - göra sig av med« det 
katolicerande svärmeriet för Maria.19 I det stora hela tecknas emellertid en 
klar och entydig utvecklingslinje, från katolicerande svärmeri till avmyto-
logiserande realism. Dogmen om jungfrufödelsen får illustrera denna ut
veckling: »Åtminstone en dogm måste i alla fall ha varit Almqvist mycket 
kär under ett tidigare skede: dogmen om jungfrufödseln. Hur vore annars 
songen Den lyssnande Maria tänkbar? Men den dogmen rönte minst av 
alla någon försköning i Marjam.«20 

Som jag redan varit inne på, är det emellertid långt ifrån säkert att 
Almqvists mariologiska avsnitt i Handlingar till upplysning i Manhems-
förbundets historia uttalar någon ortodox åsikt om jungfrufödelsen. Det 
är inte ens säkert att Almqvists ord, åtminstone inte i första hand, tar sikte 
på jungfru Marias gestalt, utan att de snarare syftar till en karakteristik av 
det erotiska livet i Murnisidealets anda. Under alla förhållanden är det 
svårt att argumentera för någon påtaglig katolsk påverkan. Jag vill därför 
ställa mig tvivlande till den kronologiska utvecklingslinje som Bergstrand, 
och i dennes efterföljd Westman Berg, tecknar. När det gäller den unge 
Almqvists författarskap, får man en alltför förenklad bild av den svärmiske 
Mariadyrkaren. När det gäller det senare författarskapet, får man en lika
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ledes förenklad bild av den antikatolske Almqvist, som systematiskt gör 
upp med de tidigare katolicerande tendenserna. Utifrån Almqvists texter 
framstår det som lika rättvisande att hävda, att den unge Almqvist inte var 
påtagligt anfrätt av katolska sympatier och att den äldre Almqvist inte 
framstår som ensidigt negativ till den katolska fromhetstraditionen. 

Därmed är det dags att återknyta till Andreas andra digression i Hinden. 
När protestanten anklagas för att betrakta Maria, och Jesus, som »ej per
soner längre, utan snarare tankar blott«, handlar det, enligt min mening, 
om en uppgörelse med den Swedenborgianska position som Almqvist intar 
i de två ungdomsverk som härovan diskuterats. Kritiken kunde utan vidare 
också drabba romantiker som Schelling, och i dennes efterföljd, Atterbom 
och deras tydliga tendens att bortse från de bibliska gestalternas historiska 
dimension. I första hand torde dock kritiken avse Swedenborgaren Alm
qvists egen blodfattiga Mariabild i ungdomsskrifterna. I dessa tidiga skrif
ter är Maria kraftigt reducerad, från historisk person till abstrakt tanke. 
Om den första digressionen, utifrån essentialismens grundsyn, kritiserar 
katolikernas slentrianmässiga Mariadyrkan, finns i den andra digressionen 
tydliga tecken på en positiv omvärdering av katolikernas relation till jung
fru Maria. Om denna relation inte urartar till en enbart påbjuden sedvänja, 
utan växer fram ur genuina mänskliga behov, kommer Mariafromheten att 
fungera som en verklig mänsklig relation till Maria som person. Till skill
nad från katolikens personliga förhållande till Maria, framstår protestant
ens enbart intellektuella uppfattning om henne som torftig. För protestan
ten är hon enbart en abstrakt tanke. 

Andreas andra digression utmynnar i hans eget ideal för de bibliska ge
stalterna, i första hand Jesus och Maria. De skall å ena sidan inte skildras 
som enbart historiska gestalter. De skall å andra sidan inte framställas som 
enbart abstrakta idéer. Andreas ideal innebär »att de skola vara väsenden, 
svävande emellan bägge, nämligen med fullkomlig personlighet, men utgö
rande idéer tillika« (SS V, s . 400). Vilken idé är det då som Maria för
kroppsligar som historisk gestalt? Jag tror att vi kan få ett möjligt svar på 
frågan, genom att närmare studera den kontext, i v ilken Hindens mario
logiska inskott hör hemma. Genom kontexten får vi nämligen ett bättre 
grepp om arten av Andreas egen relation till den heliga Jungfrun. 

Som jag redan påpekat, har herr Hugos broder Andreas levat i ett olyck
ligt äktenskap med sin hustru Cecilia. I de efterlämnade dagboksanteck
ningarna avhandlas ofta den erotiska olyckan, den själsliga disharmonin 
och sökandet efter inre frid. I den dagboksanteckning som föregår det 
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mariologiska inskottet beskriver Andreas utförligt sitt splittrade inre. Or
saken till denna disharmoni återfinner Andreas i föräldrarnas olikheter. 
Denna väsensolikhet beskrivs på ett för Almqvist typiskt sätt. Brodern 
Hugo är av harmonisk sinnesart, eftersom makarnas inre stridigheter ännu 
inte kommit till öppet uttryck när denne avlades. Andreas, däremot, blev 
till när konflikten mellan föräldrarna var fullt synlig. Därmed blir också 
föräldrarnas inbördes splittring vidareförd genom barnet: »Men edra väs
endens skiljaktighet haven I förevigat, därigenom att I alstrat en varelse, 
där edra bägge lynnen finnas tillsammans.« (SS V, s. 398) Således måste 
Andreas kämpa en »själatvist«, genom vilken han försöker bringa föräld
rarnas olika sinnesarter till frid inom sig själv. Denna strid tycks dock vara 
utsiktslös och kan inte få något egentligt slut förrän i döden. Gripande 
framstår slutorden i denna skildring av en djupt splittrad och kluven män
niska: »Jag måste strida ut eder strid - Ni kunde nicka farväl! sorgligt 
vackert åt varann - Men när skall jag få säga farväl åt mig själv?« (SS V, s. 
3 9 8 )  

Utifrån det tillstånd av kluvenhet som Andreas beskriver, är det intres
sant att kunna konstatera att nästa dagboksanteckning ägnas jungfru Ma
ria. Tämligen oförmedlat omnämns gravyren, föreställande Maria, och vi
san som är tillägnad henne. Här citerar jag de tre första stroferna. 

O bella speranza mia, 
Dolce Amor Maria, 
Tu sei la vita mia 
La pace mia sei tu. 

In questo mar del Mondo 
Tu sei l'amica stella, 
Che puoi la navicella 
Del Alma mia salvar. 

Sotto tuo bel manto, 
Amata mia Signora, 
Viver io voglio, e ancora 
Spero morir un de. (SS V, s . 398 f.)21 

Genom att de två dagbokanteckningarna oförmedlat står bredvid varan
dra, framkallas en tydlig kontrast mellan de två gestalterna. De motsatta 
dragen i Andreas väsen kan inte smälta samman, vilket resulterar i hans 
splittrade och kluvna karaktär. Jungfru Maria däremot förenar paradoxala 
drag i sin person och framstår därför som en helgjuten gestalt. Därför talar 
hon också rakt in i den kluvna människans situation. Detta kommer till 
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tydligt uttryck i de strofer som Andreas citerar, bl.a. i den första strofens 
formulering: »Du är mitt liv / Min frid är du« (min övers.). I den andra 
strofen beskrivs Maria som räddningen för den som hjälplöst driver om
kring på världens hav. I den tredje strofen söker diktjaget skydd under 
Marias mantel. Genom att citera visans kärleksförklaring till den heliga 
Jungfrun, kommer Andreas att själv illustrera idealprotestantens eller, om 
man så vill, idealkatolikens hållning till Maria. Han sluter sig till Jungfruns 
gestalt av hjärtats innersta behov, inte för att någon påbjudit det, utan av 
fri kärlek och sympati. Maria är för honom ingen abstrakt princip, utan 
framstår som en person, till vilken han tar sin tillflykt i sin djupa splittring, 
genom att göra den enkla visans ord till sina egna.22 I Hinden framträder 
således Marias helgjutenhet i kontrast till mänsklig splittring och trasighet. 
Framställningen av Maria som en mogen och avklarnad gestalt kommer vi 
att möta även i Mar jam. 

Isidoros av Tadmor och Marjam - tidigare forskning 
Almqvists dubbeldrama publiceras 1839 i f örsta delen av imperialoktav-
upplagan. Tillkomsten av Isidoros av Tadmor förläggs till 1830-talets mitt 
och Marjam anses vanligen ha tillkommit något år senare. De två delarnas 
inbördes relation har emellertid varit föremål för ingående diskussion, till 
vilken jag ämnar återvända. 

Dubbeldramat utspelas, som anges i de inledande scenanvisningarna till 
Isidoros av Tadmor, »kort efter Kristi död« (SS XIII, s. 240). I Isidoros av 
Tadmor beskrivs det första mötet mellan några av urkristendomens le
dande gestalter, apostlarna Simon Petrus och Johannes, och representan
terna för den hellenistiska andan, hierofanten Isidoros och hans dotter 
Isidora, vidare den grekiske sångaren Ceraunus och hans hetär Anastasia. 
Mötet resulterar i deras konversion till kristendomen och det första kyrko
bygget. Genom Isidoras och Johannes relation, som övergår från att vara 
ett kärleksförhållande till att bli en celibatär vänskapsrelation, ges en mer 
individualiserad och problematiserad illustration till Isidoras konversions
process. 

I Marjam bibehålls persongalleriet från Isidoros av Tadmor med vissa 
tillägg. De fyra grekiska konvertiterna har nu kommit till det heliga landet 
för att se platserna där Jesus verkat. När de plötsligt möter Maria, blir de 
hänförda och börjar genast bygga upp kulten till hennes ära. Eftersom de 
tidigare varit gudinnan Kybeles tillbedjare, överför de hennes epitet på 
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Maria. Hon kallas himlajungfru, drottning och gudinna. Maria själv flyr 
undan sina tillbedjare, endast sökande sonens gemenskap. Även apost
larna avvisar kulten av Jesu moder. Plötsligt uppenbarar sig en förvirrad 
främling, som visar sig vara aposteln Paulus. I dennes dogmatiska utlägg
ningar finner Isidoros och hans följeslagare en visdom efter deras sinne och 
sluter sig till honom. I dramats slutscen möter vi Maria på stranden av 
Genesarets sjö, boende hos Johannes. Förenade i en gemensam kärlek till 
varandra och till Kristus, för Maria och Johannes ett kvällssamtal om 
denna kärlek. Detta samtal tonar stilla ut när Maria slutligen dör. 

En grundläggande utgångspunkt för min tolkning av Almqvists dubbel
drama, är min övertygelse om de två delarnas inbördes enhet. En blick på 
den tidigare forskningen visar emellertid att den förhärskande tendensen 
varit att skilja de två verken åt. En viktig orsak till detta åtskiljande torde 
vara den tydliga uppdelningen mellan den tidige och den sene Almqvist, 
eller om man så vill, mellan romantikern och realisten Almqvist. Kurt As
pelin har påvisat det problematiska i en sådan uppdelning: »Resultatet har 
oundvikligt blivit att hans livsverk så att säga har sönderfallit i två hälfter. 
Enheten, de spänningsfyllda sammanhangen har skymts bort«.23 Situatio
nen har förvisso påtagligt förändrats sedan 1970-talets slut. När det gäller 
Almqvists dubbeldrama tycks orden emellertid fortfarande äga viss giltig
het. De två dramerna har fallit på var sin sida om en, av den tidigare forsk
ningen, tydligt angiven skarv i Almqvists författarskap. Ett exempel på 
detta åtskiljande ges i Henry Olssons Carl Jonas Love Almquist till 1836, 
där endast Isidoros av Tadmor avhandlas, eftersom Mar jam anses »ha till
kommit ett par år senare och tillhör en följande period«.24 Man kan visser
ligen hävda att det handlar om en renodlad dateringsfråga, men intrycket 
är dock ofrånkomligen det, att Mar jam betraktas som uttryck för den rea
listiska linjen i Almqvists författarskap. 

De två dramerna har även åtskiljts på fr.a. idémässiga grunder. Denna 
uppfattning representeras av Karin Westman Berg, som hävdar att det ex
isterar »djupt gående skillnader« mellan de två dramerna, främst i synen 
på celibatet och underverken.25 Denna förändring i Almqvists åskådning 
knyts till ett yttre kriterium, nämligen en tänkt påverkan från D.F. Strauss 
Leben Jesu. Westman Berg är därför angelägen om att både kronologiskt 
och tematiskt tydligt hålla isär de två dramerna. Relationen dem emellan 
formuleras så, att »Almqvist bearbetat Isidoros av Tadmor för att binda 
den samman med det senare dramat Marjam, innan de båda verken slutli
gen publicerades tillsammans 1839«.26 
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Mest angelägen om dubbeldramats enhet tycks Olle Holmberg vara. 
Trots att Holmberg beskriver samma tidsavsnitt som Olsson, avhandlar 
han, till skillnad från denne, även Marjam. Enligt Holmberg har Almqvist 
redan från början förknippat Isidoros av Tadmor »med det drama, som 
sedermera i Törnrosimperialen 1839 fick det särskilda namnet Marjam, 
och först senare skilt de två styckena åt«.27 Jag sympatiserar med Holm
bergs betoning av dubbeldramats enhet. Det finns goda textliga skäl att 
framhålla det nära sambandet mellan de två dramerna, oavsett om de till
kommit i omedelbar anslutning till varandra eller med något års mellan
rum. 

Flera likartade textställen i de två dramerna bidrar till att styrka sam
bandet mellan dem, t.ex. Almqvists Paulussatir i Marjam, som förbereds 
redan i Isidoros av Tadmor. I ett samtal berättar Simon för Johannes om 
undret som har skett: »Fallit har den grymme Saul.« (SS XIII, s. 261) Var 
han befinner sig vet emellertid ingen av dem, bara att han drog bort, »icke 
till Jerusalem och Davids städer, utan till öcknarne i Arabien« (SS XIII, s. 
262). Härmed är marken väl beredd för Paulus plötsliga uppträdande i 
Marjam. 

Ett annat viktigt samband utgör den institutionskritiska tendensen i 
dubbeldramats båda delar. Visserligen skildras den kyrkogrundande och 
kyrkobyggande aktiviteten i Isidoros av Tadmor tämligen positivt. Henry 
Olsson menar att Almqvists ideal t.o.m. är »att åstadkomma en samman
smältning av hebreisk och hellenisk anda«.28 Samtidigt får Johannes redan 
i Isidoros av Tadmor formulera sin tvekan inför den istitutionaliserade 
kyrkan. När Simon uttrycker sin längtan efter ett vigt hus att samlas i, 
dämpar Johannes hans iver: »Där två äro tillsammans i mitt namn, är jag 
mitt ibland dem, så har han sagt; och jag kallar det redan en församling, 
Simon, och ett hus.« (SS XIII, s. 281 f.) Medan Simon tenderar till en for
malistisk hållning, är Johannes fullt ut essentialismens talesman. Redan i 
Isidoros av Tadmor klingar några av Johannes slutord i Marjam: »Så synes 
mig ock den människa vara av en rätt församling och i en rätt församling, 
nämligen till anden, evad han är ensam eller med fiere, eller vilka bruk de 
eljest med varannan nyttja.« (SS XIII, s. 357) 

Det viktigaste tematiska sambandet mellan de två delarna utgörs emel
lertid av relationerna mellan Johannes och Isidora i den första, respektive 
Johannes och Maria i den andra. Till detta samband skall jag återkomma 
senare i min framställning. 

Att det föreligger en långt starkare enhet mellan dramerna än enbart ett 
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delvis gemensamt persongalleri, styrks även av en tydlig tendens till cirkel
komposition. I den inledande scenen av Isidoros av Tadmor möter vi 
Ceraunus och hans »hetaire« Anastasia. De är på väg till Tadmor för att 
söka bot för Ceraunus, som är svårt sjuk. Ceraunus betraktar den nedgå
ende solen och yttrar därefter dramats inledande ord. 

Allt mera blekt, allt mera milt och ömt ett sken 
ur västra himlens aftonvalv ser hit på oss.(SS XIII, s. 241) 

Orden upprepas kort därefter, men nu av Anastasia, och med tillämpning 
på Ceraunus slocknande blick: »Ceraunus, du ej skåda hit på mig så där -
/ allt mera blekt, allt mera milt och ömt ett sken / ur dina ögon tindrar -
blicka icke så!« (SS XIII, s. 243) 

I Marjam, den avslutande sjätte scenen, återkommer denna solned
gångssymbolik, nu med tillämpning på den döende Maria. Medan den 
nedgående solen sprider ett glittrande skimmer över Genesarets sjö, utspe
lar sig följande samtal mellan Johannes och Maria. 

JOCHANAN. 
Du, min herres moder - allt mera blekt, allt mera ömt och milt skiner ditt anlete, 
och dina ögon tindra -
MARJAM. 
Vad är det mer? 
JOCHANAN. 
Blicka icke så på mig! 
MARJAM. 
Du var min sons älskade: vi sörjer du att jag dör? (SS XIII, s. 353) 

Som vi kan se återkommer orden från Isidoros av Tadmor. Utifrån West
man Bergs tydliga isärhållande av de två dramerna skulle man kunna 
hävda, att cirkelkompositionen härrör från Almqvists slutredigering, där 
dramerna nödtorftigt förbundits med varandra. Det finns emellertid lika 
goda skäl att förstå cirkelkompositionen som ett ursprungligt element. I så 
fall utgör den återkommande solnedgångssymboliken ett kraftfullt stöd för 
tanken på dramernas inbördes enhet. Hur det förhåller sig med denna sak 
kan emellertid inte avgöras på annat sätt än genom en fortsatt analys av 
dubbeldramats text. 

Medan Tintomaragestalten av forskningen, med all rätt, tolkats som 
komplex och paradoxal, har Almqvists Mariagestalt däremot framställts 
som förhållandevis enkel och okomplicerad. Forskningsresultaten fram
står, i detta avseende, som ensidiga. Som jag tidigare påvisat värnar Holm
berg, på ett förtjänstfullt sätt, om enheten i Almqvists dubbeldrama. Han 
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tycks emellertid också vara den förste som utkristalliserar bilden av den 
enkla, okomplicerade Maria. Hon beskrivs visserligen som en helgon
gestalt, »men inte en katolsk madonna med gloria kring håret, utan en 
snickares hustru, modern till en missgärningsman, de arbetandes och be
tungades förespråkerska inför Gud«.29 Holmbergs karakteristik rymmer 
många viktiga iakttagelser, bl.a. av Almqvists skildring av Maria som 
Mater dolorosa. Samtidigt tycks han förbise något av den komplexitet som 
vidlåder Almqvists skildring av Mariagestalten. Hans benämning av Maria 
som »en snickares hustru« kan knappast sägas vara en träffande beskriv
ning, eftersom Josef över huvud taget aldrig omnämns. Man kan mycket 
väl förstå Holmbergs formulering som ett försök att beskriva det vardags
nära draget i Almqvists Mariagestalt, men samtidigt röjer den oförsiktiga 
formuleringen en bristande insikt om den komplexitet som är knuten bl.a. 
till frågan om jungfrufödelsens roll i Almqvists drama. 

Denna tendens till förenkling förstärks när Algot Werin kopplar sam
man Marjam med folklivsberättelserna: »Maria, Jesu moder, som i en fis
karstuga på Genesarets strand lyssnar till Johannes' förkunnelse är skild
rad föga annorlunda än fiskarhustrun i Kapellet.«30 

Som jag tidigare konstaterat anknyter Bergstrand nära till Holmbergs 
och Werins forskningsresultat och tecknar en tydlig rörelseriktning, från 
ett romantiskt och katolicerande ideal, bilden av madonnan, till ett realis
tiskt, »Marjams jordiska kvinna«.31 

Sist i r aden av forskare som tolkar Mariagestalten i ljuset av Almqvists 
realistiska diktning, står Karin Westman Berg. Hon redogör för tidigare 
forskning och ansluter till de huvuddrag som jag här redogjort för. Det är 
emellertid långt ifrån fråga om ett osjälvständigt reproducerande av före
gångarnas resultat. Westman Berg korrigerar och fördjupar tidigare tolk
ningar på ett självständigt sätt. I sin fortsatta karakteristik av Maria
gestalten konstaterar Holmberg att Marias fromhet i Marjam inte är »ex
tasens ojordiska patos, utan humaniserad kärlekstjänst av denna värl
den«.32 Holmbergs ord beskriver på ett korrekt sätt viktiga aspekter av 
Almqvists uppfattning om det johanneiska kärleksbudskapet. Genom att 
Holmberg så tydligt ställer kärlekstjänsten mot mystiken, kommer hans 
karakteristik av Mariagestalten trots allt att bli alltför snäv. I detta avse
ende har Westman Berg sett klarare och konstaterar att »Marjam är en 
mystiker - som Amorina - som Almqvist själv«.33 

Henry Olsson beskriver träffande Amorina som »den vandrande Hen
rika«, som »finner religionens höjdpunkt i 'en ren beskådning', där 'innerst 
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själv du är vår syn, o Kristus!'«.34 På likartat sätt kan man i Marjam tala 
om en vandrande Maria, fjärran från det vardagsnära, som hastigt dyker 
upp och hastigt försvinner, ständigt lyssnande efter Sonens röst. Både 
Amorina och Maria grips av mystiska extaser och visioner. I den första 
versionen av Amorina ber Henrika följande bön: 

Hör en bön från fromma läppar, 
o du Kristus: var min ende! 
Höj mig, böj mig, bryt mig sönder, 
innerst är jag hel och salig 
evigt din. 
[.»] 

Vilken klarhet innerst skådar 
jag? O vilka ångor dofta? 
Vilka toner mot mig klinga? 
Herrans svar: »Si, även jag är 
e v i g t  d i n . «  ( S S  I I I ,  s .  1 6 0 )  

Med detta och andra textexempel visar Martin Lamm hur Almqvist genom 
Henrikas visioner skildrar »den mystiska elevationen«.35 Det är emellertid 
tydligt att Marias religiösa erfarenheter är närbesläktade med Amorinas. 
Det tydligaste exemplet i Marjam återfinns i dramats första scen. När 
Maria besöker Kristi grav sjunger hon sitt lukanska Magnificat, vilket le
der henne in i en mystisk upplevelse. Liksom Amorina sträcker sig Maria i 
längtan efter sonens gemenskap. Liksom Amorina upplever Maria, i extas
ens ögonblick, att sonen svarar och kommer henne till mötes. 

Stark var hans arm, och han har förskingrat dem, som voro höge i deras hjärtans 
sinne O! Min son? jag lyssnar? ja - jag 
hör din mildhets stämma! jag kommer! jag kommer till ditt rum. (SS XIII, s. 315) 

Westman Berg påvisar även hur Marias död gestaltas som »en Kristus
extas«.36 Genom att påvisa de tydliga banden till Amorina lyckas Westman 
Berg problematisera bilden av Mariagestalten. I motsats till den, i vissa 
avseenden, endimensionella karakteristik Holmberg och Werin ger, place
rar Westman Berg in Maria i spänningsfältet mellan romantiskt och realis
tiskt, vilket indikerar gestaltens komplexitet. Emellertid drar inte Westman 
Berg ut konsekvenserna av sina resultat utan förlitar sig i alltför hög grad 
på Holmbergs, Werins och Bergstrands tolkningar. Därmed bidrar West
man Berg till att cementera bilden av Maria som den enkla vardagsmän
niskan. Vid något tillfälle sker detta genom tveksamma texttolkningar. När 
Maria har dött, ber Johannes följande bön: »Fader, varkunna dig över din 
tjänarinna. Hon har gått hem av arbetet.« (SS XIII, s. 3 59) Enligt Westman 
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Berg framställer Almqvist Maria som »enkel arbetskvinna« och pekar på 
hans »intresse för kvinnan som arbetsmänniska«.37 Att detta kan sägas om 
Almqvists kvinnosyn generellt är givetvis obestridligt. Men att knyta Alm
qvists uppfattning till det aktuella textstället framstår som en tydlig över
tolkning. I Johannes bön alluderar Almqvist på några välkända ord i Up
penbarelseboken: »Salige äro the döde / som i HErranom döö här efter: ja 
/ Anden säger / at the skola hwila sig ifrå sitt arbete: ty theras gierningar 
följa them efter.«38 Att Almqvist anknyter till detta bibelställe beror säkert 
på, dels att det är johanneiskt, dels att det är en naturlig och vanlig ut
gångstext för ett griftetal. Ordet arbete har i detta sammanhang en öppen 
innebörd. Det kan syfta på såväl själsligt som kroppsligt arbete men det 
kan också ha en allmän innebörd av besvär eller möda. Att i detta fall tolka 
arbete som kroppsarbete och Maria som arbetskvinna framstår som resul
tatet av en ensidig inplacering av Mar jam bland Almqvists realistiska verk. 

Jungfrufödelse kontra virginitetsideal 
Enligt Westman Berg bör Marjam tolkas som Almqvists uppgörelse med 
kyrkans »Mariadyrkan och asketism«.391 denna uppgörelse med virginitets-
idealet röner dogmen om jungfrufödelsen minst av allt »någon förskö
ning«.40 Eftersom Almqvist i sin ungdom hyst en svärmisk kärlek till Ma
ria, kommer hans uppgörelse emellertid att bli »inlindad och komplice
rad«.41 Almqvists sympati för Maria består men gäller nu moderskapet: »I 
hennes gestalt förhärligas nu moderskärleken - inte jungfrufödseln - som 
ett under.«42 Det första ledet i Westman Bergs tes, Almqvists uppgörelse 
med virginitetsidealet, framstår som oemotsägligt. Det andra ledet, Alm
qvists uppgörelse med jungfrufödelsen, är däremot djupt problematiskt. 
Detta avsnitt kommer därför att bestå i en förnyad prövning av Westman 
Bergs analys av Marjam. 

Westman Berg har gjort en utomtextlig faktor till ett viktigt fundament 
för sin argumentering, nämligen antagandet att Almqvist vid tiden för förf
attandet av Marjam varit influerad av D.F. Strauss bibelkritiska arbete 
Leben Jesu.43 Kurt Aspelin har i sin studie »Det europeiska missnöjet«. 
Samhällsanalys och historiespekulation på ett grundligt och trovärdigt sätt 
ifrågasatt detta antagande. För det första hävdar Aspelin att Almqvist vid 
tiden för utarbetandet av Marjam, som förläggs till 1837-38, ännu inte 
varit invecklad i »någon aktiv konfrontation med de straussiska grund
teserna«.44 Eftersom Strauss arbete utkommer 1836, kräver Westman 
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Bergs hypotes »att den produktiva kontakten är etablerad redan på ett 
mycket tidigt stadium, i själva verket blott föga efter publiceringen«.45  

Aspelin hävdar dock att det inte finns några tecken på en sådan produktiv 
kontakt före 1840, dvs. efter det att Mar jam både författats och utgivits av 
trycket. För det andra hävdar Aspelin att Almqvists grundhållning till Bi
beln som inspirerad text är »radikalt artskild« från Strauss bibelkritiska 
ståndpunkt. För Almqvist är evangelierna heliga texter, skrivna av lär
jungar, som stod Kristus personligen nära. Endast »skrifterna utanför 
evangelierna«, t.ex. Pauli brev, som bör jämställas med andra visionärers 
nedteckningar, skall läsas kritiskt.46 Aspelins entydiga slutsats är därför, 
att Almqvist inte har intagit Strauss bibelkritiska ståndpunkt i förhållande 
till evangelierna. 

Westman Berg tolkar Almqvists upprepade försäkringar om att han är 
»Supranaturalist« som uttryck för hans vacklande hållning i den utdragna 
strid som följde på utgivningen av Marjam och Det går an.*7 Aspelin häv
dar dock att Almqvists ståndpunkt, i diametral motsättning till Strauss 
inomvärldsliga åskådning, »är helt uppriktigt 'supranaturalistisk'«. Denna 
supranaturalism skall, enligt Aspelin, ses som uttryck för en »komplicerad 
problematik, vari element från den 'utopiska mysticismen' (Swedenborg 
etc.) förenas med upplysningstraditionens 'liberala' bibeltolkning och all
männa syn på kyrkans historia, jämsides med en renodlad törnrosmystik i 
gudsförsjunkandets tecken«.48 

Aspelins kritik mot Westman Bergs hypotes om tydliga influenser från 
Strauss är utan tvivel tungt vägande. Redan utifrån denna kritik kan man 
ifrågasätta antagandet, att Almqvists uppgörelse med virginitetsidealet 
samtidigt måste innebära ett avståndstagande från dogmen om jungfru
födelsen. Med tanke på Almqvists bibelsyn, fr.a. hans hållning till evang
elierna, måste man fråga sig om Almqvist överhuvudtaget har uppfattat 
dogmen om jungfrufödelsen som dogm. En fullt tänkbar möjlighet är att 
han helt enkelt betraktat den som en i evangelierna grundad sanning. Där
med har han frimodigt kunnat genomföra sin uppgörelse med dogmatis
men, denna gång i gestalt av det mariologiska dogmat, utan att jungfru
födelsen har behövt offras. 

Frånsett Aspelins kritik föreligger även två viktiga omständigheter i dra
mats text som talar emot Westman Bergs antagande om Almqvists av
ståndstagande från jungfrufödelsen. För det första omnämns aldrig Josef i 
Almqvists drama, vilket vore naturligt om Almqvist ville argumentera mot 
dogmen om jungfrufödelsen. Westman Berg är givetvis väl medveten om 
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den svårighet Josefs frånvaro orsakar: »För det konstnärliga syftet att 
framställa Marjam helt och fullt som en människa, borde det ha legat nära 
till hands att ta fasta på Josefs roll enligt genealogierna. Men han talar över 
huvud taget inte om Josef.«49 Härtill kommer att den enda fader Maria 
omnämner i Marjam är den himmelske fadern: »Och - Jochanan - prisa 
hans Fader, vilken jag aldrig har sett.« (SS XIII, s. 354) 

För det andra hävdas två gånger i dramat att Maria är »av Davids hus« 
(SS XIII, s. 311 och 325). I den kristna traditionen är även detta påstående 
nära relaterat till frågan om jungfrufödelsen. Matteus- och Lukasevan
geliernas släkttavlor har funktionen att styrka Messias davidiska härkomst 
och därmed bekräfta Gamla Testamentets profetior.50 Båda släkttavlorna 
är patrilineala, dvs. Jesu släktskap med David förmedlas via Josef. Efter
som Paulus skriver att Kristus är född » af Davidz sädh / efter kötet «, kunde 
man härav dra slutsatsen att Josef var Jesu jordiske fader.51 Nu hävdar 
redan Jakobs protoevangelium att Maria själv är »av Davids stam«.52 

Kyrkofäderna hävdar att Josef och Maria är släktingar, vilket givetvis får 
till följd att även Maria är av Davids släkt.53 Härigenom kunde man hävda 
Jesu davidiska härkomst utan att tvingas gå vägen över Josef. När Alm
qvist helt och hållet utesluter Josef ur sitt drama och dessutom låter Maria 
själv vara av Davids släkt, tycks det som om Almqvist ställer sig solidarisk 
med den tradition som starkast värnar om jungfrufödelsen.54 

Det blir efterhand tydligt att Westman Berg delvis retirerar från sin ur
sprungliga tes: »Ville Almqvist antyda, att Marjam skulle hyst den åsikten, 
att ingen jordisk man skulle haft att göra med hennes barns tillkomst, och 
att hon själv skulle gett upphov till berättelsen om jungfrufödseln? Slöjan 
över Mar jams tänkesätt får ligga kvar.«55 I en annan formulering tycks 
Westman Berg mer eller mindre medge, att »Almqvist infogar jungfru
födseln igen«.56 

Denna oklarhet och svävning i Westman Bergs argumentering beror, 
enligt min mening, på en olycklig sammanblandning av å ena sidan frågan 
om Almqvists värnande om det sant mänskliga och den därmed samman
hängande kritiken av virginitetsidealet och å andra sidan frågan om Alm
qvists inställning till dogmen om jungfrufödelsen. Att Almqvist tar avstånd 
från en sinnlighetsfientlig asketism är alldeles tydligt och i detta avseende 
är Westman Bergs argumentering övertygande. Av det föregående framgår 
emellertid att Almqvist inte ansett det självklart att dra in jungfrufödelsen 
i denna uppgörelse med virginitetsideal och asketism. Jungfrufödelsen 
tycks representera andra värden, som Almqvist inte är villig att offra, så
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som respekten för evangeliernas berättelser eller värnandet om Maria
gestaltens paradoxala innebörd. 

Att Almqvist i Marjam vill värna om det sant mänskliga signaleras vid 
många tillfällen. Redan i »Noter till Isidoras«, som interfolierar de två 
delarna av Almqvists dubbeldrama, opponerar sig Richard Furumo mot 
Frans svärmiska utbrott av Mariadyrkan: »'Dyrkansvärda? heliga? avbröt 
Richard med en svärmisk blick mot golvet: 'det handlar om en människa 
blott (SS XIII, s. 303) Almqvists övertygelse om att denna beskrivning 
av Maria som människa också är evangeliernas egen, antyds också genom 
den inledande rollförteckningen. I denna benämns Jesu moder »MAR
JAM, av latinarne kallad Maria.« (SS XIII, s. 306) Medan namnet Marjam 
signalerar evangeliernas Mariabild, knyts namnet Maria till »latinarne«, 
dvs. katolska kyrkan och dess Mariakult. Detta framgår också tydligt av 
»Noter till Isidoras«. När Richard Furumo meddelar att han skall föredra 
stycket Marjam, visar sig Frans, med sin svärmiska kärlek till Maria, helt 
oförstående: »Vad säger du? Marjam - det namnet har jag aldrig hört. 
'Min son Frans!' anmärkte hovmarskalken, 'det är illa, att du icke läst Nya 
Testamentet på sitt rätta språk; du skulle annars veta, att Marjam hette 
hon, som vi bruka kalla Maria.' Jungfru Maria? 'Så är det - » (SS X III, s. 
301 f.). Vid flera tillfällen under dramats gång markeras likaledes att Ma
ria är en vanlig människa, ej en halv- eller helgudinna. Maria själv formu
lerar även denna uppfattning, i protest mot att Isidoros benämner henne 
»gudinna«: »Sonens moder är icke av gudaätt. Din herres moder är stoft 
och jord.« (SS XIII, s. 313) Även Jesu lärjungar betraktar Maria först och 
främst som medmänniska och medsyster, vilket djupt upprör Isidoros: 
»Hon hyllas, ja av alla; men hur hyllas hon? / Förmätne de i henne blott en 
syster se, / ett jordens barn, en kvinna, såsom andra fler. / Ej kallar det 
tillbedjan jag.« (SS XI II, s. 318 f.) Hur förhåller sig då Almqvists ivriga 
försvar för det sant mänskliga till dogmen om jungfrufödelsen? 

Några textpartier är särskilt viktiga vad gäller förståelsen av Almqvists 
inställning till dogmen om jungfrufödelsen, särskilt den andra och tredje 
scenen. Westman Berg avhandlar dessa scener under rubriken »Madonna
kultens uppkomst som motiv i dramat«, vilket är en utmärkt sammanfatt
ning av scenernas innehåll.57 I andra scenens inledning uppträder Cerau-
nus och Isidoros som representanter för den framväxande madonnakulten. 
Som Westman Berg påvisar kommer de båda männen att »oreflekterat 
överflytta på Jesu moder sina invanda föreställningar om gudamödrarna 
Kybele och Demeter«.58 När de möter Maria och slutligen också förstår 
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vem hon är, kommer de, i s in entusiasm att identifiera Maria med dessa 
gudinnor: »Kybele! - o / Demeter! anade jag väl i Pessinûs, / i helga nätter, 
då ditt öde jag begrät, / att dig, dig själv, i levande och verklig bild / en dag 
jag skulle skåda få! Dock det har skett.« (SS XIII , s. 319) I tredje scenen 
vidareutvecklas tematiken från den föregående scenen. Medan andra sce
nen framför allt uppehåller sig vid Mariakultens teologiska innehåll, hand
lar den tredje scenen om den kultiska praxis som växer fram, såsom till-
bedjandet kring Mariaaltaret och instiftandet av Mariafesterna. 

Jag skall fortsättningsvis utförligare stanna upp inför några av andra 
och tredje scenens nyckelrepliker. I andra scenens samtal mellan Ceraunus 
och Isidoros stämmer sångaren Ceraunus plötsligt upp en lovsång till den 
heliga Jungfruns ära. 

En sång jag vill 
om henne sjunga: si en jungfru fött en son! 
Och oförändrad blev gudinnan dock som förr: 
ty jag har lärt - (SS XIII, s. 319) 

Här avbryts Ceraunus lovsång av Isidoros, som förundrar sig över lär
jungarnas ovillighet att acceptera den framväxande kulten av jungfrun. 

Ceraunus, jag kan våga ett förtroligt ord 
till dig - förvånas, o men hör! - de bägge män, 
som glade hit vi följde till Jerusalem 
och livets brunnar - då jag yttrade för dem 
om henne, om Marjam, de sade rent och djärvt, 
att ej de mig begrepo, och ej trodde alls 
när jag förklarade, att hon en jungfru var. 
»Vi henne så benämner du? hon till vår hjälp 
och frälsning avlat sonen, himmelskt nådefull. « 
Så sade Simon, och han fortfor: »skam ej är 
att ärlig moder vara«. - Ingen aning han 
om det jungfruliga har alls som vi. - Jag sist 
beskrev hur prästerne uti Kybeles tjänst 
med rätta borde vara galler, skurne män: 
(SS XIII, s. 319 f.) 

Den oförståelse inför Marias jungfruliga status, som lärjungarna uttrycker 
har, enligt Westman Berg, direkt syftning på dogmen om jungfrufödelsen. 
Jag tror emellertid att det snarare handlar om en anspelning på frågan om 
Marias förblivande eller eviga jungfrulighet, dvs. bekännelsen till Maria 
som semper virgo. Marias eviga jungfrudom inrymmer tre delaspekter, 
nämligen Marias virginitas ante partum, in partu och post partum.59 När 
Ceraunus i de ovanstående citatet hävdar att en jungfru fött en son, tilläg
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ger han omedelbart att »gudinnan« förblev »oförändrad«. Ceraunus ord 
utgör en tydlig anspelning på Marias virginitas in partu. Enligt denna upp
fattning förblir, för att citera Yrjö Hirn, »Marias anatomiska virginitet« 
intakt även i själva födandet.60 Hirn konstaterar, att samtidigt som kyrkan, 
av rädsla för doketiska tankegångar, höll fast vid att Jesu födelse var just en 
verklig födelse, lärde man »att moderns jungfrulighet hvarken psykiskt el
ler ens fysiskt blifvit lidande genom börden«.611 teologin, liksom i konsten 
och litteraturen, kan detta mysterium sammanliknas »med ljusets gång 
genom glaset«.62 Detta måste Almqvist ha uppfattat som en flagrant ned
värdering av människokroppens naturliga funktioner. Ceraunus tydliga 
anspelning på Marias virginitas in partu är tillräcklig för att till fullo moti
vera Simons ord: »'skam ej är att ärlig moder vara'« (Ibid.). 

Simons oförstående hållning kan även sättas i samband med en annan 
delaspekt av dogmkomplexet kring Maria som semper virgo, nämligen 
hennes virginitas post partum. För att värna om Marias jungfrulighet efter 
Kristi födelse, tolkade kyrkofäderna evangeliernas uppgifter om Jesu brö
der i enlighet med Jakobs proto evangelium, där det hävdas att Jesu bröder 
var Josefs barn från ett tidigare äktenskap.63 Om Almqvist tagit avstånd 
från tanken på Marias virginitas post partum, vilket förefaller vara ett yt
terst rimligt antagande, framstår Simons förundran som helt naturlig. Hur 
kan Maria vara en jungfru om hon har flera barn med Josef? Att Almqvist 
skulle tematisera denna, till synes, perifera dogmatiska finess kan verka 
långsökt. Sven-Erik Brodd påvisar emellertid, att den enda debatten av for
mat med mariologiskt innehåll under 1820-talets senare del, rörde just frå
gan om Maria som semper virgo. Frans Michael Franzén hävdade således 
1825 »uppfattningen att Jesus hade biologiska syskon«.64 Otvivelaktigt 
måste Almqvist ha intagit samma ståndpunkt i denna fråga, vilket åter gör 
Simons ord högst rimliga: »'skam ej är att ärlig moder vara'«. 

Jag vill hävda att Almqvist gör en tydlig distinktion mellan jungfru
födelsen, som en i evangelierna förankrad sanning och den senare dogm-
utvecklingen, relaterad till ett förkristet virginitetsideal. Isidoros drastiska 
yttrande härovan, om Kybeles kastrerade präster, torde tydligt illustrera 
Almqvists värdering av detta asketiska ideal. Medan det är uppenbart hur 
det framväxande virginitetsidealet i den unga kyrkan utsätts för Almqvists 
skarpa kritik och bitande satir, har jag svårt att återfinna någon tydlig po
lemik mot evangeliets egen skildring av jungfrufödelsen. Simons avvisande 
ord tycks allmänt syfta till att flytta fokus från Maria till Kristus: »'Vi 
henne så benämner du? hon till vår hjälp / och frälsning avlat sonen, him
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melskt nådefull.'« Dessutom kan man tolka Simons protest som uttryck 
för respekten för jungfrufödelsen som mysterium, vilket gör att han undvi
ker att göra frågorna kring Kristi börd till, för att använda Hirns träffande 
formulering, »gynekologiska spörsmål«/5 Men att s.a.s. permanenta Ma
rias jungfrulighet, vilket är det uppenbara syftet med Isidoros och Cera-
unus verksamhet, skulle upplösa jungfrufödelsens unika samband med in
karnationen. Samtidigt innebär ett permanentat virginitetsideal att varje 
»ärlig moder« riskerar att nedvärderas. 

Ett andra textställe, i den tredje scenen, vill jag tolka på likartat sätt. 
Maria kommer fram till ett altare som, utan att hon vet om det, är rest till 
hennes ära. På detta altare finns två inskriptioner. Inför den första, »'Till 
den högste Gudens Moder/'«, känner Maria igen och bejakar sin egen erfa
renhet av att vara Guds moder: »Även min son är Gud: mig kunde jag ock 
kalla en Guds moder; ty jag är så. Det är ljuvt att jag är så.« (SS XIII, s. 326) 
Begreppet Guds moder är den främsta av Marias äretitlar och stadfästes 
vid konciliet i Efesus 431. Maria är theotokos, gudaföderska. Det är påfal
lande med vilken självklarhet Almqvist använder detta mariologiska grund
begrepp, trots att det innehållsligt förutsätter jungfrufödelsen. Orsaken 
tycks helt enkelt vara att titeln Guds moder, där ordet jungfru inte nämns, 
undgår alla associationer till virginitetsidealet.66 När hon på altaret ser en 
andra inskription, »'Till den heliga Jungfrun«, ryggar hon emellertid till
baka med orden: »Hon är en jungfru - jag skall vakta mig.« (SS XII I, s. 
326) Återigen vill jag tolka orden utifrån jungfrufödelsens unika och mo
mentana status kontra virginitetsidealets försök att permanenta ett ask
etiskt och celibatärt ideal. Almqvist riktar sig således mot förleden semper 
snarare än efterleden virgo. I detta fall kan Marias ord tolkas som en de
menti av den mariologiska dogmatikens formulering virginitas post par
tum. 

Man kan tänka sig flera orsaker till Almqvists respekt för jungfru
födelsen. Westman Berg anger rädslan för repressalier som en modere
rande faktor. Med tanke på hans oförskräckta Paulussatir verkar dock 
denna tanke mindre sannolik. Aspelin har pekat på Almqvists respekt för 
evangelierna som Guds ord. Även betydelsen av Almqvists kristocentriska 
mystik bör framhållas. Jag vill också peka på romantikens intresse för 
Maria som paradoxal gestalt. 

I det föregående kapitlet om Drottningens juvelsmycke tolkade jag Tinto-
maragestalten i anslutning till Jakob Böhmes androgynlära. Tintomara in
korporerar i sitt väsen den manliga och kvinnliga naturen på ett sätt som 
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tydligt korresponderar med Böhmes skildring av Kristi androgyna väsen. 
Därmed måste frågan ställas huruvida Mariagestalten på ett likartat sätt är 
bärare av androgyna kvaliteter. Redan utifrån Böhmes tolkning av jungfru 
Maria är detta långt ifrån orealistiskt. Jan-Erik Ebbestad Hansen konstate
rar att Böhme visserligen undviker att identifiera Maria och Sophia med 
varandra. För att Kristus i inkarnationen skall kunna ta på sig den mänsk
liga naturen, måste Maria också vara människa. Samtidigt för Böhme 
Maria och Sophia »så naer hverandre som mulig. På den ene side skiller 
han Sophia skarpt fra Maria, men på den annen side lar han Sophia ta bolig 
i Maria.«67 Denna ståndpunkt formuleras otaliga gånger i något varie
rande ordalag, såsom här i Die drei Principien göttlichen Wesens: »Also 
auch sagen wir von Maria: sie hat ergriffen die heilige, himmlische, ewige 
Jungfrau Gottes, und angezogen das reine und heilige Element mit dem 
Paradeis, und ist doch wahrhaftig eine Jungfrau in dieser Welt, von Joa
chim und Anna gewesen.« (SW III, s. 298) Böhmes romantiske uttolkare 
Franz von Baader tar ytterligare ett steg i riktning mot en total identifika
tion, när han benämner Jesu moder »Androgyne Maria«.68 Gertrud Layer 
konstaterar i sin studie Madonnenkult und Madonnenideal in der Roman
tik, att Baader i madonnan ser »die Androgyne vollendet und also das 
Gottesbild wiederhergestellt« ,69 

Från min tidigare tolkning av Tintomaragestalten är steget inte långt till 
att uppfatta även jungfru Maria som androgyn gestalt. Emellertid är det 
svårt att i Marjam finna textligt stöd för en sådan idémässig koppling till 
Böhmes androgyntänkande. Överhuvudtaget präglas dramat av ett tydligt 
antispekulativt drag. Bl.a. polemiserar Almqvist mot den romantiska tre
enighetsspekulationen, som innebär att Maria införlivas som ett kvinnligt 
element i treenigheten.70 Trots allt föreligger en viss frändskap mellan 
Tintomara och Maria, nämligen i båda gestalternas paradoxala väsen. 
Men medan Almqvist i Drottningens juvelsmycke knyter det paradoxala 
draget i Tintomaragestalten till Böhmes androgynspekulation, utgår han i 
Marjam från de paradoxala dragen i evangelierna och det mariologiska 
dogmat, nämligen Maria som jungfru och moder. Härigenom spelar jung
frufödelsen en väsentlig roll för värnandet om Mariagestaltens komplexi
tet. 
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Jordisk familj kontra eskatologisk 
familj - i evangelierna 

Westman Berg ser i Marjam fr.a. Almqvists uppgörelse med kyrkans vir-
ginitetsideal, med stark fokusering på jungfrufödelsen. I stället för att be
tona Marias jungfrulighet har Almqvist i stället lagt tonvikten »på hennes 
moderskap«.71 Det svärmeri för Mariagestalten som Almqvist ännu hyser 
gäller inför moderskapet: »I hennes gestalt förhärligas nu moderskärleken 
- inte jungfrufödseln - som ett under.«72 Eftersom denna beskrivning av 
dramats grundkonflikt dels tar sikte enbart på Marjam, dels förutsätter 
Almqvists uppgörelse med jungfrufödelsen, har jag valt att omformulera 
dubbeldramats fokus. En grundläggande utgångspunkt är nämligen att 
såväl Isidoros av Tadmor som Marjam i viktiga avseenden gestaltar ett 
enhetligt tema. 

Att jag ägnat frågorna kring spänningsfältet mellan jungfrufödelse och 
virginitetsideal så stort utrymme, beror på att jag har ansett det nödvändigt 
att förhålla mig grundligt till tidigare forskning. Det innebär inte att jag 
anser att detta spänningsfält är liktydigt med dramats bärande tematik. 
Visserligen bidrar jungfrufödelsen till Mariagestaltens paradoxala inne
börd, men på ett tämligen allmänt plan. Gestaltens verkliga komplexitet 
kommer fram i spänningsfältet mellan å ena sidan den jordiska familjen 
och å andra sidan den nya familjen av lärjungar. Marias moderskap är för
visso viktigt, men måste förstås i den nya familjens kontext, där Maria är 
både lärjunge och moder. 

Diskussionen kring relationen mellan den jordiska familjen och den nya 
familjen av lärjungar i Almqvists dubbeldrama förutsätter en kort genom
gång av Mariabilden i evangelierna. En sådan genomgång är också motive
rad av att vi inte kan utgå ifrån att evangelierna ger oss en entydig bild av 
Mariagestalten. Vi har i själva verket fyra evangelier och därför i viss mån 
också fyra Mariabilder. Likheterna dominerar men man kan också konsta
tera skillnader och nyanser. I min korta genomgång av evangeliernas Maria
bilder kommer jag att främst fästa avseende vid Marias roll i relation till 
den naturliga familjen respektive den nya familjen av lärjungar. Dock vill 
jag göra ett viktigt påpekande. Den nytestamentliga exegetiken har avsatt 
sina resultat i en väldig litteratur. En blott ytlig genomgång skulle förrycka 
avhandlingskapitlet totalt. Jag väljer därför att i stort sett referera till ett 
exegetiskt arbete, Mary in the New Testament, som sällsynt väl redovisar 
den problematik, som jag angett som central.73 
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Jag inleder genomgången med Markus evangeliet, eftersom detta av de 
flesta exegeter betraktas som det äldsta av de tre synoptiska evangelierna. 
Det mariologiska textmaterialet är av ringa omfattning, men en text är av 
stort intresse. I Markusevangeliets tredje kapitel berättas att Jesu anhöriga 
kom »för att taga vara på honom«, eftersom de ansåg »att han var från 
sina sinnen«.74 Jesu mor och bröder, som stod utomhus, skickade bud efter 
Jesus, som satt inomhus med sina lärjungar. 

Och mycket folk satt där omkring honom; och man sade till honom: »Se, din 
moder och dina bröder stå härutanför och fråga efter dig.« Då svarade han dem 
och sade: »Vilken är min moder, och vilka äro mina bröder?« Och han såg sig 
omkring på dem som sutto där runt omkring honom, och han sade: »Se här är min 
moder, och här äro mina bröder! Den som gör Guds vilja, den är min broder och 
min syster och min moder.«75 

I denna text ställs den naturliga familjen mot den nya familjen som konsti
tueras av lärjungaskapet, ty, som författarna till Mary in the New Testa
ment formulerar det, »the eschatological family constituted by doing the 
will of God is not identical with the biological, physical or natural family 
(mother, brothers) constituted by human relationship«.76 Denna Markus
text återkommer även hos de andra synoptiska evangelisterna i o lika ut
formning.77 Tydligt är att Markusevangeliets osedvanligt skarpa kontrast 
mellan Jesu anhöriga, också Maria, och lärjungakretsen, den eskatologiska 
familjen, mildras hos de andra evangelisterna: »Thus, in the Synoptic 
depiction of Mary during Jesus' ministry, we have a development from the 
negative estimation of Mark to the positive one of Luke, with Matthew 
representing the middle term.«78 

I Matteusevangeliets barndomsberättelse präglas Marias roll av en på
taglig passivitet, medan Josef uppträder som beskyddande huvudaktör. 

Yet in the Matthean infancy narrative she remains an instrument of God's action 
and her personal attitudes are never mentioned. Once she has given birth to Jesus, 
she and the child become the object of Joseph's care (2:13-14, 20-21); and it is 
Joseph who is given the center stage of the drama. In this, Matthew's birth story is 
a sharp contrast to Luke's.7y 

Medan Matteusevangeliets barndomsberättelse i hög grad fokuserar Josef, 
ställer Lukasevangeliets barndomsberättelse tveklöst Maria i centrum. I 
berättelsen om Marias besök hos Elisabet, som mynnar ut i Magnificat, 
placeras Maria » front-stage and center«.80 Denna påtagliga kontrast mel
lan Matteus- och Lukasevangelierna har även påvisats av feministiska teo
loger, bl.a. Rosemary Radford Ruether. 
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Hos Lukas är det Maria och Gud som fattar beslutet att Messiasbarnet skall födas. 
Josef tillfrågas inte (men hos Matteus kommer Josef och Gud överens på ett kor
rekt patriarkalt sätt utan att Maria rådfrågas). 

Lukas gör allt för att betona att Marias mödraskap utgör ett fritt val. När äng
eln kommer rådfrågar inte Maria Josef utan träffar ett eget val. 

Lukas ser det fria valet som ett uttryck för hennes tro. Detta är nyckeln till Jesu 
nya heliga församling, helt olik den äldre typen av familjegemenskap.81 

Enligt författarna till Mary in the New Testament är Lukasevangeliet mest 
konsekvent i s in beskrivning av Maria »as a model of Christian disciple-
ship«. Detta sammanhang blir tydligt bl.a. genom Elisabets makarism: 
»salig är du, som trodde«. Denna makarism upprepas sedan för övrigt av 
Maria själv i Magnificat: »och se, härefter skola alla släkten prisa mig sa
lig«.82 Begreppet salig, makarios, tillämpas med avseende på Jesu lärjungar 
i saligprisningarna, men innan detta sker har begreppet redan tillämpats på 
Maria. Eftersom Maria, genom sitt jakande svar till bebådelsens ängel, »is 
the first to show the reaction of the Christian disciple, the first macarism of 
the Gospel is pronounced on her«.83 

Emellertid markerar även Lukasevangeliet spänningarna mellan jordisk 
och eskatologisk familj, särskilt i berättelsen om Jesus vid tolv års ålder i 
templet. När Maria och Josef ska bege sig hemåt efter att ha deltagit vid 
några högtidsdagar i Jerusalems tempel, kan de inte finna Jesus. De söker 
honom i tre dagar och finner honom slutligen i samtal med de andliga lä
rarna. Maria riktar en förebråelse mot sonen: »Min son, varför gjorde du 
oss detta? Se, din fader och jag hava sökt efter dig med stor oro.« Jesus 
svarar: »Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke att jag bör vara 
där min Fader bor?«84 Trots att tonläget i Jesu svar inte är bryskt, snarare 
sorgset, indikerar svaret »a distance between Jesus and his earthly parents 
in favor of his relationship to his heavenly Father«85. Maria kommer häri
genom att lära sig, vilket måste vara en smärtsam erfarenhet, »that Jesus 
puts his relation to his Father over family ties«.86 Berättelsen slutar emel
lertid inte i denna Marias smärta utan, liksom i julevangeliet, markeras 
Marias vilja att förstå sonens väsen: »Och hans moder gömde allt detta i 
sitt hjärta.«87 

Lukasevangeliets ovanligt konsistenta beskrivning av Maria som en lär
junge från bebådelsen och framåt, blir tydlig också därigenom att evan-
gelisten, efter Jesu uppståndelse, placerar Maria i lärjungarnas mitt: »Alla 
dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några 
andra kvinnor samt Jesu bröder.«88 Detta indikerar en nära överensstäm
melse mellan Lukas- och Johannesevangeliets tolkning av Mariagestalten, 
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eftersom Johannesevangeliet förenar Maria och Jesu älsklingslärjunge Jo
hannes i en nära relation under korset. 

När J oh annesevangeliets författare sammanför Maria och Johannes 
under korset handlar det, enligt författarna till Mary in the New Testa
ment-, åter om att Maria ställs in i »the context of discipleship«.89 Eftersom 
Maria så intimt förknippas med Johannes, »the ideal or model disciple of 
Jesus, the object of Jesus' special love«,90 kommer hon själv att framstå 
som ett mönster för det sanna lärjungaskapet. I Johannesevangeliet, liksom 
i de synoptiska evangelierna, sker ett utbyte av Jesu naturliga familj mot en 
ny familj av lärjungar, den eskatologiska familjen. Eftersom Maria har 
uppfyllt »the criterion of the eschatological family«, inkluderas hon i 
denna nya familj och tilldelas dessutom av Kristus själv »a spiritual role as 
mother of the disciple par excellence, and the disciple a role as her son. 
Thus there emerges a familial relationship in terms of discipleship.«91 

Jag har, mycket kortfattat, belyst en central tematik i de fyra evang
elierna, nämligen relationen mellan naturlig och eskatologisk familj samt 
Marias roll i denna nya familj av lärjungar. Genom en närläsning av Isi
dor os av Tadmor och Mar jam vill jag göra troligt att denna tematik är 
viktig för förståelsen av dubbeldramat som helhet, liksom för förståelsen 
av Mariagestalten i Mar jam. Innan jag går in på detta vill jag göra några 
preciseringar kring Almqvists val av evangelier. 

Redan vid en första genomläsning av Isidoros av Tadmor och Marjam 
blir det tydligt att fr.a. två evangelier givit stoff till Almqvists dubbeldrama, 
nämligen Lukas- och Johannesevangeliet. Almqvist markerar tydligt sam
bandet med dessa två evangelier genom allusioner och citat. 

Sambandet med de johanneiska skrifterna, fr.a. Johannesevangeliet, är 
givetvis uppenbart redan genom Jochanans centrala roll i dubbeldramat. 
Redan i inledningen av Marjam uppträder Johannes, tillsammans med Si
mon Petrus, i en ytterst kort scen, för att sedan inte komma tillbaka förrän 
i dramats avslutande scen. Ett viktigt skäl för detta korta framträdande 
torde vara att anslå det johanneiska temat genom en allusion på ett av 
Johannesbreven: »Men Herren skall sända eder förtröstans ande och frihet 
ifrån räddhåga« (SS XIII, s. 307). Jochanans replik är givetvis inte slump
mässigt vald utan anknyter nära till Johannesbrevens starka markering av 
kärleken till Kristus och medmänniskan: »Räddhoge är icke i kärlekenom; 
utan fulkommelig kärlek uthdrifwer räddhogan«.92 

I Johannes och för övrigt dramats långa avslutande meditativa replik, 
återknyter Almqvist till Johannesbrevens formuleringar. Åter är det kärleks
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budskapet som ställs i centrum: »Det vare mitt sista, enda ord: Barn, älsken 
varandra!« (SS XIII, s. 359) Härigenom kommer allusionerna på Johannes-
breven att bilda ett johanneiskt ramverk kring de händelser som däremel
lan utspelas. Ett rent textligt samband med Johannesevangeliet blir fr.a. 
tydligt genom ett citat från Jesu s.k. avskedstal i dramats slutscen.93 

Sambandet med Lukasevangeliet träder fram genom flera kopplingar till 
Jesu barndomshistoria. Ceraunus anspelar på Simeons profetia om svärdet 
som skall gå genom Marias hjärta94 och Maria själv lovsjunger Herren i en 
parafras på sitt eget Magnificat.95 Ett viktigt skäl till Almqvists framhäv
ande av Lukasevangeliet utgör det kvinnliga perspektiv som evangeliet 
anlägger. Jag har härovan påvisat skillnaden mellan Matteusevangeliets 
patriarkala perspektiv med Josef i centrum och Lukasevangeliets bild av 
Maria som självständigt agerande lärjunge. Sett ur detta perspektiv fram
står Magnificat som det främsta uttrycket för Marias självständiga lär-
jungaskap. Möjligen har Almqvist ytterligare framhävt detta drag genom 
sitt sätt att parafrasera. I stället för originalets »han hafwer sedt til sine 
tienarinnos ringhet«, får Almqvists Maria säga: »Han haver sett till sin 
tjänarinna.« (SS XIII, s. 315) Att Almqvist värderat Magnificat som en text 
av central betydelse ser vi av att han, för att kunna inrymma den i dramat, 
har flyttat den, från sitt ursprungliga sammanhang i Lukas barndoms
berättelse, till sitt nya sammanhang efter Jesu död och uppståndelse. 

Utöver de skäl jag härovan angett, tror jag också att just dessa två 
evangelier har inspirerat Almqvist till hans gestaltning av spänningsför
hållandet mellan naturlig och eskatologisk familj. Som jag tidigare påvisat 
kan denna tematik spåras i samtliga evangelier, men tydligast är den utförd 
i Lukas- och Johannesevangeliet. 

Jordisk familj kontra eskatologisk familj - i A lmqvists 
dubbeldrama 

Skälen till Josefs frånvaro har redan vid flera tillfällen diskuterats, dels i 
anslutning till frågan om Almqvists hållning till dogmat om jungfrufö
delsen, dels i anslutning till frågan om Almqvists val av evangelier, utifrån 
ett patriarkalt respektive kvinnligt perspektiv. Jag vill redovisa ytterligare 
ett skäl till Josefs frånvaro, nu utifrån den eskatologiska familjens kontext. 
En starkare markering av Josefs roll skulle förskjuta dramats grundläg
gande tematik i riktning mot den jordiska familjen, medan Almqvist up
penbart är intresserad av den motsatta rörelseriktningen. Relationen mel
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lan Josef och Maria inom den naturliga familjens sfär har ju ersatts av re
lationen mellan Johannes och Maria i d en nya familjen av lärjungar. Uti
från denna bärande tematik har Josef helt enkelt inte någon funktion i 
Almqvists drama. 

I den viktiga slutscenen i Marjam fokuseras förhållandet mellan de jor
diska släktskapsbanden och den nya situation som lärjungaskapet skapar. 
I slutscenen, som är gestaltad som ett samtal mellan Johannes och Maria, 
försöker Johannes beskriva arten av deras relation. 

Salome hette min moder, din frände var hon, Marjam; och I voren syskonbarn. 
Salome älskade jag mest den tiden, när Herren kom till oss, och hans nåd tog mig. 
Då följde jag honom efter, och han höll mig kär. Men sedan han dödde på korset 
och gav mig dig, o Marjam, har jag älskat dig ännu mera än min moder Salome, ty 
du är den som har fött oss Herren. (SS XIII, s. 353) 

I det ovanstående citatet har Almqvist upptagit flera kyrkliga traditioner, 
dels traditionen att Salome var moder till Sebedeus söner, dels traditionen 
att Salome och Maria var släktingar.96 När det gäller Almqvists använ
dande av dessa traditioner, kan man konstatera att Marias och Johannes 
kärlek inte alls motiveras utifrån deras jordiska släktskapsband utan en
dast utifrån deras gemensamma kärlek till Kristus. Det tycks som om Alm
qvist upptagit traditionen om Marias och Johannes släktskap för att kunna 
beskriva två olika slags familjerelationer. De jordiska släktskapsbanden 
har sitt värde inom den naturliga familjens sfär men i den eskatologiska 
familjen relativiseras dessa och det gemensamma lärjungaskapet blir i stäl
let av avgörande betydelse. Inom den naturliga familjens sfär satte Johan
nes moderskärleken främst: »Salome älskade jag mest den tiden«. I den 
nya familjens sammanhang överträffas emellertid Salomes jordiska moder
skap av Marias andliga moderskap: »Men sedan han dödde på korset och 
gav mig dig, o Marjam, har jag älskat dig ännu mera än min moder Salome, 
ty du är den som har fött oss Herren.« Jordiskt släktskap ställs mot andligt, 
liksom jordiskt moderskap mot andligt. 

I dramats slutscen tillåts de båda slagen av familjer att åter konvergera i 
riktning mot varandra. När Maria är död, beslutar Johannes att begrava 
henne vid sidan av sin moder Salome: »Ett oljeträd vill jag plantera, och jag 
skall gräva en grav, såsom Salomes grav vid fiskarstugan i Betsaida. Salo
mes träd växer, och Marjams träd skall växa bredvid. Älskade.« (SS XIII, s. 
359) Marias grav vid sidan av Salomes, Marias träd vid sidan av Salomes, 
Johannes andliga moder vid sidan av hans jordiska moder. Johannes tycks 
ha nått fram till den slutliga insikten, att den jordiska familjen och den 
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eskatologiska familjen visserligen utgör skilda storheter, men att de inte 
heller måste utesluta varandra. De kan, liksom Marias och Salomes träd, 
växa vid sidan av varandra. 

Spänningsförhållandet mellan de två slagen av familjer beskrivs också 
med avseende på Marias relation till sin son. Dramats första scen beskriver 
Maria som Mater dolorosa, en smärtornas moder som sörjer och begråter 
sin döde son.97 I denna första scen rör sig relationen mellan Maria och 
Kristus fortfarande i stort sett inom den naturliga familjens sfär. Hon sörjer 
sin döde son på samma sätt som otaliga mödrar före och efter henne har 
gjort. I brist på den fysiska närheten till den älskade sonen söker sig Maria 
till de platser, där hon sett honom i l ivet: »En blomstergård ser du här i 
söder. Därinne går jag ofta!« (SS XII I, s. 312) I synnerhet kretsar Maria 
kring platsen där hon sist fick se och röra vid honom, nämligen graven: 
»Vill du gå dit med mig? dit är nu min gång.« (SS XIII, s. 313) Marias sorg 
är av samma slag som varje jordisk förälders sorg. 

KVINNAN. 
Vore du själv en gud, du skulle ändock begråta din son. 
ISIDOROS. 
Ja, jag har sörjt, ty jag en människa blott är. 
KVINNAN. 
Så döm ej din herres moder, om du ser att hon står och gråter här invid sin först
föddes grift. Ingen son älskas så, som den först födde. (SS XIII, s. 313) 

I dramats slutscen är det uppenbart att Almqvist flyttar fokus från den 
naturliga familjen till den nya familjen av lärjungar. Detta innebär inte att 
den jordiska familjerelationen helt och hållet exkluderas. Marias saknad 
efter sonen ljuder genom hela dramat, och när Maria slutligen dör riktar 
Johannes en påminnande bön till Kristus att inte glömma bort sin jordiska 
moder. 

Son, o son, din moder kommer -
[..•] 
Son, öppna ditt sköte för henne: hon bar dig i sitt sköte en gång. (SS XIII, s. 358 f.) 

Trots detta sker en tydlig förskjutning när det gäller arten av Marias rela
tion till Kristus. Särskilt tydligt blir detta i en av dramats nyckelrepliker ur 
den döende Marias mun: »Jag vill icke mera kalla honom min son, ty han 
är min Gud och min Herre.« (SS XIII , s. 354) Repliken erinrar starkt om 
Almqvists mariologiska reflektioner i Om religion, religiösa bruk ur plas
tisk synpunkt - i poesi. Här hävdar Almqvist att Maria, där hon nu lever i 
andevärlden, »erkänner Herren för sin Gud, men alldeles icke för sin Son: 
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annorlunda än att hon vet sig hava varit det ringa medel Herren nyttjade 
till utförandet av sin jordiska uppenbarelse« (SS II, s. 151). I relation till 
detta tidiga uttalande framstår Mar jam som en påtaglig mildring, eftersom 
de jordiska släktskapsbanden tillåts spela en större roll. Samtidigt är det 
tydligt att det dominerande draget i Marias relation till Kristus, i denna 
replik, inte är hennes jordiska moderskap utan hennes lärjungaskap. Det 
tycks som om Marias ord alluderar på en annan lärjunges, Tomas, utrop, 
när han möter den uppståndne Kristus: »Min HErre / och min Gudh.«98 

Westman Berg tycks vilja tolka även Marias bekännelse utifrån moder
skärleken. Bekännelsen till Kristus som Gud och Herre skulle således ha sin 
grund i en moderskärlek som stegrats till religiös vördnad: »I Marjam har 
steget tagits fullt ut. Den älskade sonen hyllas av modern som Gud.«99 Jag 
ställer mig tvivlande till denna tolkning, eftersom den helt och hållet bort
ser från dubbeldramats tydliga spänningsfält mellan jordiskt släktskap och 
lärjungaskap, mellan naturlig och eskatologisk familj. 

Westman Berg är i detta fall inspirerad av Arne Bergstrands tolkning av 
Almqvists songe »Marias häpnad«. Som jag tidigare berört antyder Berg
strand en rörelse i realistisk riktning, från en romantisk och katolicerande 
uppfattning av Maria som madonna i »Den lyssnande Maria« till Maria 
som den enkla jordiska kvinnan och modern i Marjam och med »Marias 
häpnad« som ett mellanled.100 Bergstrand tolkar »Marias häpnad«, i an
slutning till ett uttalande av Fredrik Böök, »som ett utslag snarare av 
Almqvists esteticism än av hans kristendom«.101 Detta skulle innebära att 
Maria formulerar, inte någon egentlig mystisk upplevelse, utan snarare »en 
känsla, besläktad med en vanlig moders upplevelse«.102 Almqvists songe 
uttrycker således i första hand »ett förhärligande av kvinnan som mor«.103 

Det är till denna Bergstrands tolkning Westman Berg anknyter och hävdar, 
att »Marias häpnad« ger uttryck för »en moderskärlek, som står på grän
sen till religiös vördnad inför barnet. I Marjam har steget tagits fullt ut. 
Den älskade sonen hyllas av modern som Gud.«104 

Jag tror emellertid att man på goda grunder kan göra en alternativ tolk
ning av Almqvists songe, som utgår från spänningsfältet mellan naturlig 
och eskatologisk familj. 

Lammen så vita på ängen beta; 
men barnet Jesus utmed dem går. 

Häpen Maria stannar och ropar: 
»Jag ser en strålring omkring barnets hår!« 
(SS XIV, s. 55) 
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Moder-sonrelationen mellan Maria och »barnet Jesus« utgör songens ut
gångspunkt. Dikten startar således i den naturliga familjens sfär. Maria 
tycks betrakta sitt barn, som leker ute på ängen, precis som otaliga föräld
rar har betraktat sina lekande barn. Plötsligt stannar Maria i häpnad och 
förundran. Hon blir hastigt medveten om en dimension hos sitt barn, som 
hon tidigare inte varit fullt medveten om. Hon ser plötsligt inte bara »bar
net Jesus«, utan blir också varse hans gudomliga status, strålringen om
kring hans hår. Detta innebär att Marias »häpnad« i själva verket är en 
komplicerad reaktion. Den uttrycker inte bara moderns »kärlek och stolt
het«,105 utan även den begynnande omprövning av relationen till barnet 
som Marias upptäckt leder till. På så sätt liknar Marias »häpnad« den er
farenhet Maria gör i Lukasevangeliets berättelse om Jesus vid tolv års ålder 
i templet. Från att ha varit Jesu moder måste hon också, på ett inte helt 
smärtfritt sätt, ompröva sin relation till den älskade sonen i termer av lär-
jungaskap. Medan Bergstrand och Westman Berg tolkar denna songe helt 
och hållet inom den naturliga familjens sfär, vill jag förstå »Marias häp
nad« som en gestaltning av spänningsfältet mellan naturlig och eskatolo-
gisk familj. Medan Bergstrand och Westman Berg ser diktens andra strof 
enbart som en stegring av den första, i moderskärlekens tecken, vill jag 
beteckna förhållandet mellan de två stroferna som antitetiskt. 

Samma spänningsfält mellan jordisk och eskatologisk familj kan återfin
nas även i Isidoros av Tadmor. Den grekiske sångaren Ceraunus är, tillsam
mans med sin »hetaire« Anastasia, på väg till Tadmor för att söka läkedom 
för Ceraunus dödliga sjukdom hos hierofanten Isidoros. Mötet med den 
antika läkekonstens representant slutar emellertid i Ceraunus stora besvi
kelse. Parallellt med dessa händelser introduceras, i dramats andra scen, 
Isidoros dotter Isidora. Hon har levat i en kärleksförbindelse med Joch-
anan, dvs. Johannes. Denne har emellertid genom sitt lärjungaskap beslu
tat sig för ett liv i celibat och inbjuder Isidora att dela detta liv. Till arten av 
deras relation skall jag senare återkomma. I detta sammanhang är det till
räckligt att notera hur Isidoras omprövning av sin relation till Johannes 
också innebär en uppgörelse mellan fader och dotter. När Isidora, under 
krisartade betingelser, söker och finner sin plats i den eskatologiska famil
jen, passerar hon ett stadium där anslutningen till denna nya familj tycks 
exkludera den jordiska familjen. 

ISIDORA. 
Vem är då du? 
ISIDOROS. 
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Din fader. 
ISIDORA. 
Du min fader är? 
ISIDOROS. 
Jag är! 
ISIDORA. 
Om du min fader skulle vara, säg, 
om du mig skapat, hurudan har du mig gjort? 
ISIDOROS. 
Dig skön, jungfruligt lydig såg jag alltid förr. 
ISIDORA. 
Du ej mig skapat, ty du känner ej mitt rop! 
Mitt rop utur mitt väsens grund du icke vet. 
(SS XIII, s. 276 f.) 

Denna dramatiska omprövning uppfattas av de kringstående som sinne
sjukdom, även av fadern Isidoros, som tidigare i dramat för Ceraunus för
kunnat måttan som ideal. Isidoras inre uppbrott motsvaras även av ett geo
grafiskt uppbrott, en resa från palatset i Tadmor till ökenvägen mot Juda. 
Denna resa upprepas därefter av de andra, Ceraunus, Anastasia och, fram
för allt, Isidoros. I denna nya miljö och i kretsen av lärjungar, represente
rade av Simon Petrus och Johannes, konvergerar åter den naturliga och 
eskatologiska familjen. När Isidora, och därefter Isidoros, blivit döpta, 
återfinner de varandra som fader och dotter, men primärt som broder och 
syster. Den nya familjen av lärjungar utesluter inte, men tycks äga prioritet 
i förhållande till den jordiska familjen. 

ISIDORA. 
Min rätte fader är himmelrikets konung, och han är även din. Så är du tillika min 
broder, o min fader. Om du vill älska mig? 
ISIDOROS. 
I dag är jag en säll man, såsom ingen i Tadmor. Så hava aldrig dessa armar omslutit 
mig, min dotter! Jag bekänner, att du är den allsmäktige, ende gudens barn, och så 
är du tillika min syster. (SS XIII, s. 294 f.) 

Maria - Kvinnan och Madonnan 
När vi möter Maria i den inledande scenen av Marjam, inbegripen i samtal 
med Isidoros och Ceraunus, presenteras rollen i replikrubrikerna med be
teckningen » KVINNAN «. 

KVINNAN. 
Nej, jag är icke hemma i s taden. 
ISIDOROS. 
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Du synes böjd - fast ej av ålder, men .. av sorg? 
Kan dystra fjät en fot ock gå i detta land? 
KVINNAN. 
Herre - min son är död. (SS XIII, s. 309) 

Denna benämning kan tolkas på åtminstone två sätt. En möjlighet är att 
Almqvist helt enkelt ställer sig solidarisk med den kunskap som dramats 
personer har. När Isidoros och Ceraunus möter Maria är hon en främling 
för dem och Isidoros hälsar henne med orden: »Hell! kvinna, gå för oss ej 
undan du!« (SS X III, s. 309) I samma ögonblick som Isidoros och hans 
följeslagare förstår vem kvinnan är, börjar Almqvist även i rollbeteck
ningarna skriva »MARJAM« i klartext. 

Samma metod att presentera dramats personer återfinns även i I sidoros 
av Tadmor. När en av Jesu lärjungar, Simon, i dramats inledning samtalar 
med Ceraunus och Anastasia, för vilka han är en främling, används roll
beteckningen »FRÄMLINGEN«. I samma ögonblick som Simon röjer sitt 
namn övergår också Almqvist till att använda rollnamnet »SIMON«. 

Detta sätt att använda rollbeteckningarna understryker att dramerna 
inte i första hand är tänkta för scenen, utan att de är läsdramer. Ett annat 
exempel på hur författaren, med avseende på läsaren, vill fördjupa eller 
problematisera dramats repliker ges i Marjam, när aposteln Paulus konse
kvent ges rollbeteckningen »FRÄMLINGEN«. Det visar sig att denna roll
beteckning inte används på samma sätt som när Simon benämns främling. 
Paulus framställs också som, i grund och botten, främmande för evangeli
ets anda. 

Jag vill således föreslå en andra tolkningsmöjlighet av rollbeteckningen 
»KVINNAN«, som anknyter till dubbeldramats karaktär av läsdrama, 
nämligen att Almqvist medvetet anknyter till Johannesevangeliets använd
ning av begreppet. När Jesus talar till sin mor använder han varken tilltals
orden Maria eller moder, utan just - kvinna. Vid bröllopet i Kana kommer 
Maria fram till sonen och talar om att vinet har tagit slut, varvid Jesus 
svarar henne: »Qwinna / hwad hafwer jagh medh tigh? Min tijd är icke 
ännu kommen.«106 I korsfästelsescenen står Maria och Johannes tillsam
mans under korset, när Jesus plötsligt säger: »Qwinna / sij / tin son. Sedan 
sade han til Lärjungan: Sij / tin moder.«107 

Dessa två textexempel ur Johannesevangeliet visar oss att Jesus använ
der samma tilltalsord för sin moder som för andra kvinnor. Kvinnan vid 
Sykars brunn och Maria från Magdala möts båda, liksom Maria, av tilltals
ordet kvinna. Enligt författarna till Mary in the New Testament innebär 
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detta faktum, att Jesus, i sin relation till Maria, »places no special emphasis 
on her physical motherhood. This interpretation [...] would bring John 
into agreement with the Synoptic Gospels where, as we saw, a family of 
disciples takes precedence over the natural family and its claims«.108 I sin 
relation till sonen måste Maria bli en kvinna bland kvinnor, en lärjunge 
bland lärjungar. Hennes nya moderskap inom den eskatologiska familjens 
ram är grundat i hennes eget lärjungaskap. Synen på Maria som en lär
junge bland lärjungar har, som jag redan försökt påvisa, ett starkt stöd i 
Marjam. I den andra scenen, där Isidoros klagar över det ljumma sätt 
varpå Maria hyllas, kallas Maria kvinna men också syster, dvs. den vanliga 
benämningen på de kvinnliga församlingsmedlemmarna i de herrnhutiska 
kretsarna. 

CERAUNUS. 
Håll, Isidoros! du för snabba slutfall gör: 
av Jochanan här hyllas hon, Marjam, så fromt. 
ISIDOROS. 
Hon hyllas, ja av alla; men hur hyllas hon? 
Förmätne de i henne blott en syster se, 
ett jordens barn, en kvinna, såsom andra fler. 
(SS XIII, s. 318) 

Om Almqvist använder benämningen kvinna i Johannesevangeliets me
ning, handlar det åter om en betoning av Maria såsom människa. Dock 
handlar det inte primärt om människan Maria i moderskapets kontext, 
utan om människan Maria i lärjungaskapets kontext. I denna nya kontext 
framstår Maria samtidigt som en modell eller en mönsterbild för det sanna 
lärjungaskapet. Samtidigt som Maria framstår som de andra kristnas med
syster, ger Almqvist Maria en unik roll i hennes egenskap som mönster
lärjunge, varför hon också framstår som Johannes och, i och med detta, 
alla kristnas moder. 

Vid ett tillfälle i Marjam, redan i den inledande scenen, beskrivs Maria i 
nära anslutning till de traditionella bilderna av madonnan. När Ceraunus, 
Anastasia, Isidoros och Isidora för första gången möter Maria, utan att 
veta vem hon är, beskriver de var och en olika aspekter av hennes skönhet. 
Ceraunus inleder med en intagande skildring av hennes ansikte. 

Betrakta du den vita kind, 
som blek, men skär, i f rom och himmelsk rundning går: 
se ovan kind de tvenne ögon där, som svart 
på oss med sänkta flammor skåda ödmjukt hit? 
(SS XIII, s. 310) 
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Därefter följer Anastasias beskrivning av Marias mjuka, vita händer, Isi
doras skildring av moderns rena läppar samt slutligen åter Ceraunus be
skrivning av Marias skimrande lockar. Jag citerar här endast de två först
nämndas beskrivningar av madonnan. 

ANASTASIA. 
Den kvinnans son har visst sitt missdåd icke gjort 
med sina händer, om han dem av modren ärvt: 
ty mjukare jag förr ej vita finger såg 
gå om varandra darrande i hopknäppt hand. 
ISIDORA. 
Och visst ej har den kvinnans son sitt missdåd gjort 
med sina läppar, om han dem av modren ärvt: 
ty ord av ondska aldrig hörts, ej stämma ful 
gå ut av mun, lik denna bedjerskas i dag. (Ibid.) 

Westman Berg hävdar att Almqvist, i denna scen, antingen »omedvetet lå
tit sig influeras av de traditionella madonnabilderna« eller att han fullt 
medvetet »utrustar den medelålders modern med dessa klassiska attribut 
för jungfrulig renhet. Måhända vill han visa, att fastän Marjam inte är en 
jungfru, så är hon ändå ren.«109 

Att man i Almqvists beskrivningar av Maria kan skönja påverkan från 
bildkonsten är säkert riktigt. I sin beskrivning av Manhemsförbundets 
sjunde grad, som jag tidigare avhandlat, hävdar Almqvist, att jungfru 
Maria »är den äkta romantiska konstens (i poesi och måleri) käraste före
mål« (SS II, s. 415). Det finns ingenting som talar för att Almqvist skulle ha 
ändrat uppfattning på denna punkt. Därför finns det inte heller, enligt min 
mening, någon anledning att betrakta denna påverkan från konsten som 
omedveten. Jag har tidigare i detta kapitel argumenterat mot uppfatt
ningen att Almqvist genomgår en utveckling från en starkt katolicerande 
hållning till en påtagligt antikatolsk hållning. Jag har i stället velat slå vakt 
om kontinuiteten. Almqvist är aldrig utpräglat prokatolsk och därför inte 
heller utpräglat antikatolsk. 

Westman Bergs andra förklaring till madonnebilderna förutsätter att 
Marias moderskap utgör dramats centrala tematik. Jag vill dock åter häv
da att Ceraunus, Anastasias och Isidoras skildringar av madonnans skön
het, inte i första hand fokuserar Marias moderskap, utan snarare Maria 
som mönster för ett sant lärjungaskap. Iscensättningen av detta första 
möte med Maria stöder denna tanke. När de fyra resenärerna möter Maria 
och beskriver hennes skönhet för varandra, är hon fortfarande en fullkom
lig främling för dem. Om de på förhand vetat vem kvinnan var, skulle deras 
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beskrivningar ha varit en del av deras förutfattade meningar om Maria. 
Men nu känner de henne inte. En rimlig slutsats av detta förhållande bör 
vara, att Marias inre andliga kvaliteter strålar ut och formar hennes utse
ende. Marias inre moraliska halt blir synlig för betraktarna, oberoende av 
deras förhandskunskap om henne. Av texten framgår också att Marias 
skönhet kopplas samman med frågan om den avrättade sonens skuld eller 
oskuld. Anastasia och Isidora hävdar, att om sonen ärvt moderns vita och 
mjuka händer och hennes rena läppar, kan han åtminstone inte ha begått 
sitt missdåd med sina händer, genom brottsliga handlingar eller med sina 
läppar genom onda ord. 

Sambandet mellan yttre och inre skönhet är viktigt inom hagiografin, 
liksom inom ikonteologin, men i Almqvists fall kan denna tanke också 
knytas till Swedenborginflytandet. I sin kommenterade utgåva av Sweden
borgs drömbok uppehåller sig Lars Bergquist vid »en betydelsefull sida i 
den Swedenborgska motsvarighetsläran: tanken att kropp och själ 'stäm
mer överens'«.110 I en av sina dagboksanteckningar hävdar Swedenborg 
att han »för 14 dagar sedan begynte at se mycket wackrare vt, och wara lik 
en ängel«.111 Swedenborgs tanke, att andliga förändringar också kommer 
till uttryck i människans fysionomi, särskilt i hennes ansikte, utvecklas 
också i hans andra skrifter. 

Jag vill alltså hävda att beskrivningarna av madonnans skönhet i första 
hand skall förstås utifrån hennes sanna lärjungaskap. För att anknyta till 
ett citat ur Mary in the New Testament är Almqvist primärt intresserad av 
Maria »as a model of Christian discipleship«.112 

» Vackra sjö - ljuva moder -« 
Den ryktbarhet som omgav Marjam i sin samtid berodde i hög grad på 
dramats frispråkiga Paulussatir. Olle Holmberg konstaterar att Paulus 
framställs »som en tungomålstalande narr« och relaterar Almqvists »satyr-
lynne« bl.a. till Swedenborgs ytterst negativa inställning till aposteln.113 

Holmberg påvisar även Paulussatirens tydliga karaktär av »teologisk 
polemik«, där udden inte minst är riktad mot teologins representanter i 
Almqvists egen samtid.114 Att så är fallet bekräftas av domkapitlets reak
tion. I en domkapitelskrivelse från år 1840, som utgjorde preludium till en 
flerårig strid mellan de kyrkliga myndigheterna och som Almqvist publice
rade i sin Monografi, hänvisas explicit till Marjam: »Bland H:r Rectorns 
ifrågavarande skrifter äro isynnerhet tvänne, hvilka genom den syftning, 
de synas äga, väckt en allmännare harm. Deras titlar äro: 'Det går an' och 
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'Mar jam\«115 Vad avser den första skriften gällde kritiken givetvis synen 
på äktenskapet, vad avser den andra, Paulussatiren: »I den andra framstäl-
les en vansinnigt jollrande person, i hvilken - ehuru den historiskt åsyfta
des namn ej tydligt utsäges - likväl ej blott enskilda i galenskapen in
flickade skriftställen, men ock andra hänsyftningar synas vilja tvinga läsa
ren att se en af de högste förkunnare«, underförstått aposteln Paulus.116 I 
sitt svar hänvisar Almqvist framför allt till den konstnärliga friheten. Den
na frihet ger honom rätten att utan hinder »framställa även troshjälten, likt 
hvarje annan historisk karakter, i d en period af sitt lif, då den underbara 
och genomgripande brytningen går för sig hos honom, och innan han ännu 
vunnit reda med sig själv, än mindre inför verlden; en period, hvarunder 
det dock måste vara möjligt, att en del af hans språk kan röja några likheter 
med hans framtids«.117 Trots att det är svårt att avgöra vad som är undan
glidande respektive ironiskt i Almqvists svar, är den fortsatta relativiser-
ingen av de paulinska skrifternas auktoritet alldeles uppenbar, vilket styr
ker Aspelins tes avseende Almqvists bibelsyn, att »det är skrifterna utanför 
evangelierna som ska läggas under mänsklig prövovilja«.118 

Scenen är skickligt uppbyggd och först gradvis avslöjas det verkliga 
målet för Almqvists attack. Inledningsvis framstår främlingens tal som to
talt osammanhängande och förvirrat.119 Efterhand uppträder emellertid 
tydliga referenser till Pauli brev, bl.a. Romarbrevets typologi om den förste 
och andre Adam.120 Slutligen kommer Paulus tal att allt tydligare handla 
om försonings- och rättfärdiggörelseläran.121 Det är också framför allt 
mot dessa delar av det klassiskt lutherskt-ortodoxa dogmat som satiren 
riktar sig. 

I Marjam gestaltas två lärjungaskapsmodeller, en paulinsk och en johan-
neisk. Dessa två lärjungaskapsmodeller betraktas genomgående som vä
sensskilda. Representanterna för den paulinska lärjungaskapsmodellen 
framstår som formalismens representanter. De beskrivs som dogmatiska 
och ofördragsamma. Detta gäller först och främst Paulus själv, som kräver 
underkastelse under sina ord. När Josef framhåller att han och de övriga i 
sällskapet redan är troende, tillbakavisas detta av främlingen: »Nej, säger 
jag, I tron icke. Om I trodden sonen, så skullen I ock tro mig, ty jag talar 
sonens ord.« (SS XIII, s. 347)122 De blivande paulinska anhängarna fram
ställs som ostadiga och lättledda. Detta gäller i första hand Isidoros, som 
hastigt överger Josef av Arimathaias brödraskap för att bli Paulus anhäng
are: »Jag är hans! hans!« (SS XIII, s. 348) Samma sak gäller Ceraunus och 
Anastasia som, trots en viss tveksamhet, låter sig övertygas. Representan
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terna för den johanneiska lärjungaskapsmodellen framstår på motsva
rande sätt som essentialismens representanter. De beskrivs genomgående 
som lågmälda och ödmjuka, icke-dogmatiska och icke-auktoritära, dock 
fasta i sin inriktning på enheten och kärleken. Almqvist vill således be
skriva två, som han uppfattar det, väsensskilda kristendomstyper, och 
Holmberg har säkert rätt i sitt påstående, att Almqvist har fördjupat mot
sättningen mellan dessa »till en principiell strid mellan evangelium och 
dogma«.123 

Den avgörande orsaken till att Almqvist framställer de två lärjungaskaps-
modellerna som totalt väsensskilda är dock de olika slag av Kristusrela
tion, som de representerar. Jungfru Marias och aposteln Johannes relation 
till Kristus bygger på en nära och unik personlig bekantskap. Maria är 
Kristi egen moder och Johannes är den lärjunge som stod Kristus närmast. 
Detta slag av relation gäller givetvis även, om än inte på samma unika sätt, 
de övriga lärjungarna. Paulus, däremot, representerar ett lärjungaskap, 
som inte bygger på personlig bekantskap och personligt umgänge med 
Kristus, utan på syner och visioner. Här fungerar den arabiske emiren 
Ivilek och Josef av Arimathaia som skeptiker och kritiska frågeställare. 

IVILEK. 
Är du då en av de tolv? 
FRÄMLINGEN. 
Nej. 
IVILEK. 
Är du en av de sjuttio? 
FRÄMLINGEN. 
Nej, konung. 
IVILEK. 
Talade du med Jesus medan han levde på jorden, och han lärde dig då? 
FRÄMLINGEN. 
Nej. 
IVILEK. 
Har någon av de tolv lärt dig det du talar? 
FRÄMLINGEN. 
Nej. 
IVILEK. 
Fluru är du då kommen till din kunskap, så att du säeer: iae har fesu lära? 
FRÄMLINGEN. 
Jag har haft syner, därur jag fått min lära, konung. Och jag har mycket betraktat. 
(SS XIII, s. 343) 

Det faktum att främlingen aldrig direkt talat med Herren, leder fram till 
Josef av Arimathaias avståndstagande och hans vädjan till Isidoros att 
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skilja mellan apostlarnas och övriga visionärers ord. Detta skänker givetvis 
åter stor tyngd åt Aspelins starka betoning av den särställning som Alm
qvist tillerkänner evangelierna bland Nya Testamentets samtliga skrifter. 

Säg mig dock, o Isidoros, skole vi tro på var och en, som får syner? och skole vi 
icke hålla oss vid det allenast, som frälsaren Herren sade medan han talade på 
jorden? Huru månge måste icke annars i all kommande tid hava samma rätt, som 
denne man, att vara en ny Jesu-läras förkunnare, när som helst han ser syner, och 
var och en sådans ord skola då räknas like i makt och värde med Guds egna ord? 
(SS XIII, s. 349 f.) 

Paulus benämns genomgående »FRÄMLINGEN«, vilket torde beteckna 
Pauli främlingskap för evangeliets djupaste innebörd. Detta markeras åter 
i dramats slutscen, där Johannes konstaterar att Maria, i andligt avseende, 
aldrig följt efter främlingar: »Och huru många främlingar som budit dig 
att följa sig, så har du dock gått med ingen, utan med mig allena.« (SS XIII, 
S-  353)  

De två lärjungaskapsmodellerna hålls således tydligt isär genom hela 
dramat. Man kan med fog hävda att denna åtskillnad utgör en av dramats 
strukturerande principer. Den paulinska gruppen utgörs, förutom av främ
lingen själv, av Isidoros, Ceraunus och Anastasia. Ivilek och Josef av Ari-
mathaia faller båda utanför dessa grupper och fungerar snarast som kri
tiska frågeställare. Josef av Arimathaia beger sig iväg med sitt brödraskap 
och Ivilek blir kvar med sitt folk i sina tält. Den johanneiska gruppen be
står strängt taget endast av Maria och Johannes samt, som osynlig central
gestalt, Kristus själv. In i denna Kristuscentrerade enhet kommer ingen av 
dramats övriga gestalter. Eftersom Kristusgestaltens närvaro är så påtagligt 
förnimbar, framstår Marjam som det sista tydliga uttrycket för Almqvists 
Kristusmystik. 

Att åtskillnaden mellan de två lärjungaskapsprinciperna utgör en av 
dramats strukturerande principer, illustreras tydligt genom Marias möten 
med representanterna för den paulinska gruppen. Det visar sig snart att 
dessa möten inte är några verkliga möten, utan endast skenbara. När 
Isidoros, Isidora, Ceraunus och Anastasia för första gången möter Maria 
är hon en främling för dem. Men det samtal som utspinns mellan resenä
rerna och Maria leder inte till att de lär känna henne bättre. Tvärtom för
blir de främmande för Marias sanna väsen. De har dessutom inget egentligt 
intresse av att lära känna Maria. Deras bild av henne är redan utkristal
liserad, formad efter mytologiska förebilder. 
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ISIDOROS. 
Om gudamodren säll jag skattar? himlars fru? 
Om en gudinna, änglars härskarinna, säll? 
Om stjärneskarors drottning..? och det frågar du? 
KVINNAN. 
Sonens moder är icke av gudaätt. Din herres moder är stoft och jord. (SS XIII, s. 
3 I 3 ) -

När Marias identitet genom detta samtal slutligen blir röjd, grips hon, vid 
Jesu grav, av andlig extas och avskiljs, i andlig bemärkelse, från den omgi
vande gruppen. Det är inte längre de omgivande tillbedjarna hon samtalar 
med utan sonen: »Min son? jag lyssnar? ja - jag hör din mildhets stämma! 
jag kommer! jag kommer till ditt rum..« (SS XIII, s. 315) Av scenan
visningarna framgår samtidigt hur den paulinska gruppen tappar även den 
visuella och fysiska kontakten med Maria. Dessa »nedfalla med ansiktena 
mot jorden«, medan Maria »går in i griften, utan att ses av de knäböjande« 
(SS X III, S.314 f.). Inte heller Marias försvinnande bekymrar den omgi
vande gruppen, som genast har en färdig tolkning till hands: »Månn till 
skyarne hon gått -« (SS XIII , s. 315). Således kan man konstatera att det 
inte längre existerar någon andlig, visuell eller fysisk kontakt mellan den 
paulinska gruppen och Maria. Mötet dem emellan har enbart varit sken
bart. Det verkliga mötet har ägt rum mellan Maria och Kristus. 

I dramats andra scen formas Mariakulten utan att Maria själv på något 
sätt är delaktig. Isidoros och Ceraunus sitter ensamma i ett rum i Jerusa
lem. I tredje scenen betraktar Maria resultatet av de två männens samtal, 
nämligen den kult man skapat till hennes ära. När hon blir upptäckt av 
sina tillbedjare, flyr hon hastigt bort från dem. 

KOR. 
Barmhärtigt se oss, var du är, Marjam! Marjam! 
MARJAM. 
De ropa mig? Jehovah Zeboath! vad blir detta? 
ISIDOROS. 
Upp bröder! henne söka måste vi! ett ljud 
jag hör - Ceraunus, skålen tag! tag kransarne -
MARJAM. 
De komma! Fort - jag måste fly! bort - bort! 
(SS XIII, s. 328 f.) 

Den efterföljande scenanvisningen anger kortfattat: »Hon försvinner.« (SS 
XIII, s. 329) I denna scen kommer över huvud taget aldrig något möte till 
stånd. Maria är fullkomligt främmande för gruppens hyllningar. Även nu 
får Marias försvinnande tjäna gruppens förutbestämda uppfattning om 
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henne: »Manifestatio secunda Virginis i dag i Calendarium vi teckne an.« 
(SS XIII, s. 330) 

Almqvist håller alltså noga isär Maria och den paulinska gruppen från 
dramats början till dess slut. Efter de två scener jag redogjort för, är Maria 
borta från dramats handling ända fram till den utomordentligt viktiga slut
scen, där de övriga personerna är avförda, och där enheten mellan Maria, 
Johannes och Kristus framstår som allra tydligast. 

Denna enhet markeras tydligt genom Almqvists geografiska lokalisering 
av slutscenen till Genesarets sjö. Scenen inleds med Johannes ord: »Vackra 
sjö - ljuva moder -« (SS X III, s. 352). Genom dessa två parallella led 
sammanlänkas orden sjö och moder. Liksom sjöns yta speglar himlen, gör 
också Maria detsamma. Om detta är en riktig tolkning rymmer även dessa 
ord en hänvisning till Marias lärjungaskap. Den uppenbara funktionen är 
emellertid att knyta Maria, liksom senare Johannes och Jesus, till Ge
nesarets sjö. Även Johannes framställs som ett sjöns barn: »Här bodde jag 
hos min fader vid stranden, och våra nät voro vår ro och vårt livs näring.« 
(SS XI II, s. 353) Slutligen knyts också Jesus själv, genom Marias ord, till 
stranden och sjön: »Vid denna sjö gick han först? och han talade till fis
kare. Så vill jag mätta mina ögons lust med Genesarets vågor, och mina 
ögons sista blick skall slockna ut på det galileiska vattnet.« (Ibid.) I sin 
dödsstund återvänder Maria till Kristus och Genesarets sjö, men denna 
gång minns hon honom gående på vattnet. 

MARJAM. 
Vänd mig åter åt vågorna, att jag må se det vatten där han gick uppå, och sjönk 
icke -
JOCHANAN. 
Son, o son, din moder kommer -
MARJAM. 
Ser du där borta - borta - långt - varje bölja glimmar - ett sken är det såsom guld 
av Nuba - och purpur av Zor och Zidon skimrar däremellan - glad är min sol - (SS 
XIII, s. 358 f• ) 

Utan att det direkt utsägs i någon scenanvisning, tycks slutscenen beskriva 
en solnedgång över Genesarets sjö. Man kan möjligen tänka sig in i hur 
Almqvist föreställt sig scenen. Den döende Maria ser ut över solstrimman 
från den nedgående solen och tycker sig se Kristus komma gående emot sig 
på solstrimman. Maria har ju alldeles nyss erinrat sig Kristus gående på 
vattnet. Böljornas guldglitter kanske förvandlas inför Marias slocknande 
blick till en glimt av det himmelska Jerusalem långt i fjärran, men framför 
allt ser hon Kristus i solens gestalt.124 Maria går att möta sin jordiske son, 
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det barn hon har fött, men också den strålande solgestalt som hon tidigare 
i samma scen kallat »min Gud och min Herre«. Maria träder fram för oss 
i dramats slutscen både som en jordisk moder och en lärjunge. 

Skildringen av Marias död torde ha färgats av teologins och konstens 
framställningar av hennes transitus eller dormitio. Ett gemensamt drag för 
de många versioner som finns av berättelsen om Marias avsomnande, är 
det faktum att Maria dör helt utan smärta. Som Yrjö Hirn skriver, tillkom
mer det Maria, att »få skilja sig från lifvet utan den dödskamp, som bildar 
afslutningen på människornas tillvaro«.125 Marias död i Marjam kan på 
likartat sätt beskrivas som ett stilla insomnande. Ett andra gemensamt 
drag är det omedelbara mötet mellan Kristus och Maria efter hennes av
somnande, vilket kommer till uttryck i Johannes ord: »Son, o son, din 
moder kommer-« (SS XIII, s. 358). Yrjö Hirn ger en intressant beskrivning 
av ett återkommande drag i d en medeltida konstens skildringar av detta 
möte. Maria ligger som regel på en bädd, med apostlarna samlade omkring 
sig. Vanligen ser man Kristus intill henne, »och han bär i sina armar hennes 
själ, som flugit ut ur hennes kropp«.126 Med tanke på att själen framställs 
som ett litet barn, skriver Hirn vidare: »När man ser den lilla gestalten, 
som hvilar vid frälsarens axel, tycker man sig igenkänna den bild af barnet 
Maria, som så ofta blifvit framställd i kompositionerna öfver Madonnans 
kyrkogång.«127 När Maria dör, beskrivs mötet mellan Kristus och Maria 
primärt som moderns möte med sin son. Samtidigt finns också, i Johannes 
ord omedelbart efter Marias dödsstund, en antydan till denna konstens 
framställning av Maria som ett litet barn och Kristus som förälder: »Son, 
öppna ditt sköte för henne: hon bar dig i sitt sköte en gång.« (SS XII I, s. 
359)  

Beskrivningen av den innerliga relationen mellan Maria, Johannes och 
Kristus har sin främsta bibliska förankring i Johannesevangeliets berättelse 
om Maria och Johannes under korset. 

Och när JEsus fick see modrena / och Lärjungan / then han älskade / ther när 
ståndande / sade han til sina moder: Qwinna / sij / tin son. 
Sedan sade han til Lärjungan: Sij / tin moder. Och ifrå then tiden tog Lärjungen 
henne til sigh.128 

I Almqvists beskrivning av Marias och Johannes relation spelar begreppet 
moder en central roll. Detta gäller inte minst i slutscenen, som inleds med 
Johannes ord: »Vackra sjö - ljuva moder -« (SS XIII, s. 352). Jag har redan 
tidigare i kapitlet påvisat hur Salomes jordiska moderskap överträffas av 
Marias andliga moderskap: »Salome älskade jag mest den tiden, när Her
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ren kom till oss, och hans nåd tog mig. [...] Men sedan han dödde på korset 
och gav mig dig, o Marjam, har jag ä lskat dig ännu mera än min moder 
Salome, ty du är den som har fött oss Herren.« (SS XII I, s. 353) Marias 
andliga moderskap apostroferas ytterligare en gång i slutscenen när Johan
nes åter tilltalar Maria som sin moder: »Dö icke, moder, att ej vår glädje 
förgår.« (SS XIII, s. 355) 

Det faktum att Almqvist flera gånger i dramats slutscen låter Johannes 
kalla Maria sin moder, talar starkt för slutsatsen, att Almqvist påverkats av 
den katolska fromhetstraditionen, med dess starka betoning av Maria som 
den kristnes moder. Visserligen skulle Almqvist säkert, med tanke på den 
uttalade motvilja mot den institutionaliserade kristendomen, som Johan
nes vid upprepade tillfällen får ge uttryck åt i dramat, kunna opponera mot 
beteckningen Mater Ecclesiae.12-9 Men tillämpat på den enskilda männis
kan tycks Almqvist fullt ut bejaka tanken på Marias moderskap. 

Magnus Nyman hävdar i sin avhandling Press mot friheten att histori
evetenskapen understundom skapat en bild av folkets, prästernas och de 
intellektuellas rädsla och förakt för katolsk tro, som inte i allt stämmer 
med verkligheten.130 Jag tror att Nymans påstående har ett visst fog för sig. 
Det föreligger alltid en risk, vilket jag också redan vid flera tillfällen kon
staterat, för en konstruerad polaritet mellan lutherskt och katolskt. Att det 
förhåller sig så illustreras tydligt genom Westman Bergs bedömning av 
Almqvists kontakter med den katolske prästen J.L. Studach. Vi vet inte 
mycket om arten av dessa kontakter. Det intressanta är emellertid att West
man Berg hävdar, att kontakterna med Studach primärt givit Almqvist 
stoff för hans polemik mot katolsk Mariafromhet.131 En rimligare slutsats 
är väl att kontakterna med Studach inte enbart givit stoff till Almqvists 
kritik. De kan även ha fungerat som inspirationskälla, t.ex. för Almqvists 
tolkning av Maria som den kristnes moder. 

Maria och Johannes - kärlekens och vänskapens utopi 
De litterära verk som de föregående kapitlen har ägnats åt, Murnis, Amo-
rina och Drottningens juvelsmycke kan ses som uttryck för Almqvists uto
piska utforskande av kärlekens och vänskapens väsen och möjligheter, lik
som ett prövande av olika gemenskapsformer mellan man och kvinna. 
Även relationen mellan Maria och Johannes kan ses som ett uttryck för 
detta sökande. 

Man kan givetvis hävda att Marias och Johannes relation primärt skild
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ras för att utgöra det ideala åskådningsexemplet på Almqvists församlings
ideal. Detta ideal kan kortfattat beskrivas som den enkla församlingen, där 
enskilda individer sluter sig samman omkring Kristus utan någon kyrklig 
institution i ryggen. Johannes får gång på gång genom hela dubbeldramat 
förkunna detta församlingsideal. När Simon, i I sidoros av Tadmor, beto
nar vikten av kyrkobyggnader, för att församlingen skall synliggöras, stäl
ler sig Johannes tveksam. 

Där två äro tillsammans i mitt namn, är jag mitt ibland dem, så har han sagt; och 
jag kallar det redan en församling, Simon, och ett hus. Om vi än icke hava ett 
allmänt och synligt föreningstecken, så är dock kärleken vårt goda hem. (SS XIII, 
s. 281 f.) 

Vad kan bättre och effektivare illustrera detta församlingsideal än Maria 
och Johannes, förenade i gemensam kärlek till Kristus? Jag tror emellertid 
att Almqvists skildring av Marias och Johannes relation representerar mer 
än detta. Almqvist har givit deras relation ett egenvärde. Den är inte bara 
ett led i en teologisk polemik. Med påtaglig omsorg har han skildrat en 
djup relation mellan man och kvinna, befriad från kluvenhet och frustra
tion. 

I s in analys av Almqvists dubbeldrama har Westman Berg kommit att 
betona skiljaktigheterna, medan jag starkare värnat om dubbeldramat som 
ett sammanhållet helt. Den djupast gående skillnaden mellan Isidoros av 
Tadmor och Mar jam utgörs, enligt Westman Berg, av »den olika inställ
ningen till celibatet. I Isidoros av Tadmor framställs virginitetsidealet som 
något självklart för dem som vill ägna sitt liv åt kristen verksamhet. I Mar-
jam betraktas det som en hednisk förvillelse.«1321 många avseenden fram
står detta som en riktig karakteristik. Marjam inrymmer tveklöst en upp
görelse med virginitetsidealet, liksom ett klart försvar för moderskapet. 
Likväl innebär Westman Bergs karakteristik i någon mån en förenkling, 
eftersom relationen mellan Maria och Johannes också är celibatär. Vi står 
således inför två celibatära relationer, en i vardera delen av dubbeldramat. 
Det kan därför vara av vikt att reflektera över likheter och skillnader mel
lan dessa två relationer. 

Andra scenen i Isidoros av Tadmor beskriver ett laddat möte mellan 
Isidora och Jochanan, dvs. Johannes. Tidigare har dessa två varit ett äls
kande par, men under de tre åren av lärjungaskap har Johannes bestämt sig 
för ett liv i celibat. Johannes drivs av sin övertygelse och inbjuder Isidora 
att dela detta nya liv. Isidora uttrycker emellertid sin saknad och sin läng
tan efter Johannes famn. 
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ISIDORA. 
När en ros på jordens rand 
till en annan ros sig böjer, 
bägge älska de varandra 
som på jorden brukas, då. 
JOCHANAN. 
Jehovahs seraf nu böjer 
sig till Isidora så. 
ISIDORA. 
Fordom var det ej serafer. 
JOCHANAN. 
Nu den heliges eoner 
slå om dig en krans av kärlek. 
ISIDORA. 
Nöjd var jag med Jochanan. (SS XIII, s. 257) 

Westman Berg observerar givetvis Isidoras ambivalenta hållning och mo
dererar något sin tidigare uppfattning om celibatet som oproblematiskt i 
Isidoros av Tadmor: »Visserligen framställs också i Isidoros av Tadmor en 
viss kritik av celibatet. Den varmblodiga unga hjältinnan Isidora får oppo
nera sig mot en så livsfrämmande förkunnelse.«133 I huvudsak står dock 
Westman Berg fast vid sin tes. 

Efter en längre ordväxling mellan Isidora och Johannes visar Isidora 
slutligen Johannes ifrån sig, i sorg och vrede. 

Gå, svartlockige av Juda! 
Dig jag älskat, underbare: 
du har sagt, att mig du älskat -
nu en annan i d itt ställe 
du vill sätta - gå, o gå! 
Så förstår ej kärlek jag. (SS XIII, s. 260) 

När Isidora slutligen själv, i dramats avslutande scen, bejakar det celibat
ära livet, formuleras åter hennes kluvenhet på ett tydligt sätt. Visserligen 
framställs vissheten om att Johannes inte haft någon annan hustru som en 
tröst för Isidora, men de ord med vilka hon accepterar att dela Johannes 
celibatära liv andas både tvekan, uppgivenhet och, kanske, ett stänk av 
desperation: »Jag., jag vill vara., kalla mig din med vad namn du vill!« (SS 
XIII, s. 289) Särskilt med tanke på denna replik, i dramats slutdel, vill jag 
hävda att Almqvists inställning till celibatet, inte heller i Isidoros av Tad
mor, är okomplicerad. 

Det faktum att Almqvist i Marjam skildrar en celibatär relation, tillika 
en relation utan den ambivalens och frustration som är så tydlig i Isidoros 

177 



av Tadmor, innebär att Almqvists hållning till celibatet i Marjam inte kan 
beskrivas som ensidigt avvisande. Detta tyder på att avståndet mellan de 
två delarna i Almqvists dubbeldrama inte är så stort. Varken Isidoros av 
Tadmor eller Marjam försvarar celibatet, men utdömer det inte heller kate
goriskt. Kanske visar sig Almqvists utopiska sökande efter kärlekens sanna 
uttryck, som så ofta annars, även här i en prövande hållning, som tillåter 
olika samlevnadsformer att existera sida vid sida. 

Den avklarnade stillhet som utmärker Marias och Johannes relation, 
beror till stor del på att Almqvist tagit fasta på den självklara enkelheten i 
Johannesevangeliets berättelse. 

Och när JEsus fick see modrena / och Lärjungan / then han älskade / ther när 
ståndande / sade han til sina moder: Qwinna / sij / tin son. 

Sedan sade han til Lärjungan: Sij / tin moder. Och ifrå then tiden tog Lärjungan 
henne til sigh.134 

Till detta har Almqvist fogat traditionen att Maria levde återstoden av sitt 
liv hos Johannes. Bibeltexten har satt ramarna för Almqvists skildring. 
Marias och Johannes relation är celibatär. Men i s tället för att förkväva 
Almqvists gestaltning, har dessa fasta ramar givit honom större frihet att 
skänka Marias och Johannes relation en öppen innebörd. Denna frihet har 
också förstärkts genom bibeltextens stiliserade karaktär. Relationens öpp
na karaktär behöver således inte insnävas genom att explicit benämnas 
celibatär. Almqvist behöver inte heller fixera relationens innebörd genom 
att knyta den till dikotomin sinnligt - osinnligt. Den kärlek, eller vänskap, 
som skildras, kan sålunda inrymma såväl ömhet som sinnlighet, men den 
har samtidigt tagit steget ut ur erotikens sönderslitande kraftfält. Överhu
vudtaget kan man konstatera, att de dikotomier som Almqvist ofta formu
lerar i anslutning till sina erotiska skildringar, och som han ägnar mycken 
möda åt att försöka överbrygga, helt lyser med sin frånvaro. Detta har givit 
Almqvist frihet att beskriva Marias och Johannes relation på olika sätt, 
som ett moder-sonförhållande, i enlighet med evangeliets ord, men också 
som ett syskon-, vänskaps- och kärleksförhållande. 

Att relationen mellan Maria och Johannes verkligen kan beskrivas som 
ett kärleksförhållande, bestyrks också av att Isidora avförs från dubbel
dramat redan i den inledande scenen av Marjam. Detta sker säkert med full 
avsikt. Det första dramat, Isidoros av Tadmor, är en belysning av den tra
giska och smärtsamma kärleken. Det andra dramat, Marjam, är en belys
ning av en mer optimistisk sida av kärleken och vänskapen. Isidoras gestalt 
skulle kunna överföra de disharmoniska stämningarna från det första dra-
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mat till det andra. Hennes försvinnande ur dramat sker så stilla, att det 
nästan passerar oförmärkt.135 

Anmärkningsvärd är Marias inåtvända tystnad i s lutscenen, eller sna
rare Kristustillvända tystnad. Återigen finns det skäl att anföra Marjam 
som det sista starka exemplet på Almqvists kvietistiska Kristusmystik. I 
påtaglig kontrast till Marias fåordiga lågmäldhet får Johannes föra ordet. 
I ett antal längre inlägg inpräntas åter det johanneiska kärleksbudskapet, 
liksom kritiken mot den kyrkliga institutionen och dess dogmatism. Ma
rias repliker består i några kortfattade bekräftelser på Johannes utsagor, 
men framför allt kretsar hennes ord och tankar kring sonen. Medan Johan
nes i förkunnande ordalag får framföra dramats teologiska tendens, upp
fyller Maria scenen mer i kraft av sin person än genom sina ord. Hon är i 
sig själv en helgjuten gestalt. Trots den djupa själsliga och andliga sympati 
och ömsesidighet, som utmärker Almqvists gestaltning av Marias och Jo
hannes relation, är Johannes dock tydligt framställd som den behövande 
eller tagande parten och Maria som den givande. Maria är hel och behöver 
egentligen ingen annan gestalt vid sin sida utom sonen, eftersom ingen i 
grunden kan lägga något till hennes helgjutna väsen. Trots sin inåtvända 
tystnad, framställs Maria långt ifrån som någon solitär. Genom relationen 
till Johannes balanseras det inåtvända och det utåtvända draget mot varan
dra. Via Johannes framstår Maria som varje människas barmhärtiga mo
der. 

Givetvis kan inte Johannes sammanhållna karaktär liknas vid Andreas 
sönderslitna och disharmoniska väsen i Hinden. Om man emellertid utgår 
från den tragiska dimension som kärleksförhållandet mellan Johannes och 
Isidora tveklöst inrymmer, kan Johannes och Andreas relationer till Maria 
i någon mån jämföras. Även Andreas kommer ur en tragisk kärleksrela
tion, om än söndersliten och sargad på ett helt annat sätt än Johannes. På 
stranden av Genesarets sjö talar Johannes bevekande till Maria: »Dö icke, 
moder, att ej vår glädje förgår.« (SS XIII, s. 355) Många skillnader till trots 
kan Johannes ord relateras till Andreas hänvändelse till den heliga jung
frun: »Tu sei la vita mia / La pace mia sei tu« (SS V, s. 398). I båda fallen 
står Maria som en helgjuten, både i betydelsen hel och helande, moders
gestalt. 

Jag har redan tidigare tangerat jämförelsen med Tintomaragestalten och 
tror att en sådan jämförelse en sista gång kan vara befogad. Trots en viss 
affinitet mellan de båda gestalterna, grundad i ett för båda gemensamt 
paradoxalt drag, föreligger avgörande skillnader mellan romanen och 
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dubbeldramat, nämligen i synen på kärlekens och vänskapens möjligheter 
att realiseras i denna värld. Trots Tintomaras erbjudande om vänskap ut
mynnar hennes möten med män och kvinnor i katastrof och tragedi. Ma
rias och Johannes relation kommer härigenom att bära upp en mer opti
mistisk sida av Almqvists undersökning av kärlekens väsen och hans uto
piska sökande efter de sanna uttrycksformerna för denna kärlek. Utifrån 
det tema jag har följt framstår därför slutscenen i Marjam, där Maria och 
Johannes syns sida vid sida på stranden av Genesarets sjö, som en naturlig 
slutpunkt. 

Samma år som Isidor os av Tadmor och Marjam, år 1839, publiceras 
Det går an. I denna roman ställs fortfarande samma grundläggande frågor 
om kärlekens och vänskapens möjligheter i denna värld. Såtillvida kunde 
Det går an utgöra en naturlig fortsättning på min undersökning. Samtidigt 
träder det religiösa perspektivet på kärleks- och vänskapsproblematiken i 
bakgrunden, visserligen utan att någonsin helt försvinna, till förmån för en 
mer påtagligt inomvärldslig-etisk hållning och en starkare förankring i de 
dagspolitiska frågorna. En studie av Det går an ligger givetvis helt utanför 
ramarna för min avhandling och skulle dessutom leda undersökningen in 
på delvis andra vägar. 

N O T E R  

1 Angående Om religion, religiösa bruk ur plastisk synpunkt - i poesi och dess tillkomst
historia, se kapitel 1, not 29. 

Handlingar till upplysning i M anhems förbundets historia utkom 182.0 och trycktes åter, 
med många textförändringar, i Almqvists Monografi 1844-45. Året efter, 1821, utkom 
även Almqvists recension av de omdömen som kommit handlingarna till del, Om Man-
hemsförbundets föreslagna organisation. Se vidare anmärkningarna till SS II, s. 577, 584 
och 613. 

2 Hinden trycktes en gång under Almqvists livstid, 183 3 i duodesupplagans tredje band. Se 
vidare anmärkningarna til l SS V, s. 524. 

3 Jaktslottet trycktes i d uodesupplagans första band 1832 och utgavs ånyo, i en omarbetad 
version, i imperialoktavupplagans första band 1839. Baron Julius K* trycktes i d uodes
upplagans sjätte band 183 5, för övrigt den enda upplagan under Almqvists livstid. Angående 
romanernas vidare utgivningshistoria, se anmärkningarna till SS V, s. 499 och SS VII, s. 460. 

Termen slottskrönika används som sammanfattande benämning på de tre ro manerna av 
Lennart Pagrot i » Almqvist och den romantiska ironien«, Samlaren 1962, s. 158. Termen 
ansluter t ill herr Hugos ord i H inden, där denne beslutar att »allt, som tilldrog sig i oc h 
utom slottet mellan familjens medlemmar eller nejdens invånare, skulle antecknas i en egen 
volym till slottskrönika« (SS V, s. 4 66 f.). 

4 Romberg 1993, s. 86. 

5 Lenn art Pagrot konstaterar att romansvitens sammanhållande intrig utgörs av kärleks
historien mellan kusinerna Aurora och Julianus. I den första romanen presenteras vi för 
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dem, i den andra förlovar de sig och i den tredje firas deras bröllop. Större kvantitativ plats 
än denna romansvitens »röda tråd« upptas emellertid av »de i börja n ytterst dunkla, se
nare alltmera utförliga anspelningarna på en annan kärlekshistoria«, dvs. den mellan Ce
cilia och baron Julius K*. Pagrots slutsats är emellertid att slottskrönikans verkliga kärna 
utgörs av »själva den psykologiska presentationen och individualiseringen av de olika 
medlemmarna i fam iljen«. Pagrot, s. 160. 

6 Enligt anmärkningarna till Hinden åsyftar namnet Lemars »möjligen någon konsthand
lare« (SS V, s. 52.7). 

7 Denna artikel var anonymt publicerad i S vensk Församlings-Tidning 1820 och har av 
Henry Olsson attribuerats till Almqvist. Olsson 1927, s. 133 f. 

8 »Den givna översikten torde till full evidens ha intygat denna frihetstankes aktualitet för 
Almquist under åren 1819-20.« Olsson 1927, s. 140. Se även Ibid., s. 136 ff. 

9 Ett tydligt exempel på den starka betoningen av Mariagestaltens symboliska innebörd, 
parad med ett påfallande ointresse för Maria som historisk person, återfinns i Atter boms 
upplysningar till »Skaldarmal«: »DISA eller FRIGGA. Månan: symbolen af Gudomens 
qvinliga princip, Materien. Svarar mot Egyptiernes Isis, den Ephesiska Diana och Christi-
anernes Maria.« Phosphoros 1811, s. 9. 

10 Bibelförklaringarna över Matteusevangeliets tionde kapitel hölls 1817 inför det swe-
denborgianska sällskapet Pro Fide et Caritate och har förelegat som handskrift fram till 
tryckningen i SS. Se vi dare anmärkningarna t ill SS II, s. 568 ff. 

11 I sin Swedenborgstudie påvisar Lamm, i en not till sin framställning av Swedenborgs 
kristologi, motsatsförhållandet mellan herrnhutismens och Swedenborgs syn på Kristus
gestalten: »Min framställning torde visa, att S. tv ärtom i ful lt medveten motsats till dem 
ställt den historiske Kristus i bakg runden och framför allt utrangerat läran om satisfactio 
vicaria, som för dem var det väsentliga i krist endomen.« Lamm 1915 b, s. 250. 

12 D.A.C., nr. 119. »per haec intelligitur, quod Dominus non agnoverit Mariam pro 
Matre, sed Ecclesiam; quare illam vocat mulierem, et matrem discipuli;« 

13 Bergstrand, s. 132. 

14 Ibid., s. 133. 

15 Även Algot Werin antyder ett likartat förlopp. När Werin beskriver Maria i Marjam 
som »skildrad föga annorlunda än fiskarhustrun i Kape llet«, gör han, i en n ot, ett tillägg: 
»Troligen skulle Almquist inte skildrat jungfru Maria så på den tiden han i M anhems-
projektet (sjunde graden) kallade henne 'den äkta romantiska Konstens (i poesi och måleri) 
käraste föremål'.« Werin, s. 252. 

16 Bergstrand, s. 144. 

17 Westman Berg, s. 155. 

18 Ibid., s. 152. 

19 Ibid., s. 217. 

20 Ibid., s. 179. 

21 I anmärkningarna till SS II konstateras att texten i de italienska verserna är »hos Alm
quist vårdslöst korrigerad« (SS II, s. 527). 

22 Min tolkning påverkas, enligt min mening, inte negativt av den efterföljande dagbok
santeckningen, som Henry Olsson ser som uttryck för »den dyrkan diktaren alltid ägnade 
sin moder«. Olsson, 1937, s. 259.1 denna dagboksanteckning beskriver Andreas visionen 
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av Kristus, men vid sidan av honom träder även en annan gestalt fram: »Men ock ett 
mellanväsende ser jag! t ill det ställer jag inga böner, men min själ b lommar vid anblicken, 
det är den förklarade gestalten av en dyrbar - bortgången - Jag behöver icke för min del 
den judiska sanctifierade flickans ansikte att se på - jag har själv en -« (SS V, s. 401). 
Pendlingen mellan Mariagestalten och den egna modersgestalten är ett utslag av romanti
kens modersdyrkan som vi även kommer att möta exempel på i Atte rboms diktning. 

23 Aspelin 1979, s. 9. 

24 Olsson 1937, s. 308. 

25 Westman Berg, s. 174. Se även ibid., s. 174-180. 

26 Ibid., s. 179. 

27 Holmberg 1922, s. 318. 

28 Olsson 1937, s. 309. 

29 Holmberg 1922, s.322. 

30 Werin, s. 252. 

31 Bergstrand, s. 144. 

32 Holmberg 1922, s.322. 

33 Westman Berg, s. 211. 

34 Henry Olsson, Törnrosdiktaren och andra porträtt, Stockholm 1956, s. 57. 

35 Lamm 1915 a, s. 180. 

36 Westman Berg, s. 211. 

37 Ibid., s. 207. 

38 Upp. 14:13. 

39 Westman Berg, s. 152. 

40 Ibid., s. 179. 

41 Ibid., s. 152. 

42 Ibid., s. 217. 

43 Ibid., s. 159-176. 

44 Aspelin 1979, s. 304. 

45 Ibid. 

46 Ibid., s. 303. 

47 Westman Berg, s. 168 f. 

48 Aspelin 1979, s. 303. 

49 Westman Berg, s. 214. 

50 Släkttavlorna återfinns i Matt. 1:1-18 och Luk. 3:23-38. 

51 Rom. 1:3. 

52 Apokryferna till Nya Testamentet, urval och övers. Bertil E. Gärtner, Stockholm 1972, 
s. 70. 
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53 Marina Warner, Alone of All her Sex. The Myth and the Cult of the Virgin Mary, 
(1976), New York 1983, s. 20. 

54 Westman Berg k ommenterar även Marias egna ord om att hon är »av Davids hus«. 
Westman Berg tolkar orden, dels som Almqvists framhävande av Marias självmedveten
het, dels som ett allmänt uttryck för Almqvists betoning av det kvinnliga perspektivet: 
»Lägger man nu tillsammans uppgifterna, att Jesus var lik sin mor, och att modern till
hörde Davids släkt, kommer man fram till, att Almqvist ville låta förstå, att Jesus skulle 
vara en ättling av 'Jesse rot och stam' - genom sin moder. Därigenom tar han avstånd från 
evangeliernas släkttavlor, där Josef nämns som Davidsättling« (Westman Berg, s. 213 f.). 
Jag har ingenting att invända mot dessa synpunkter. Däremot förtiger Westman Berg, att 
uppgiften om att Maria är »av Davids hus«, i kyrkan s tradition primärt har som syfte att 
försvara jungfrufödelsen. 

55 Westman Berg, s. 214. 

56 Ibid. 

57 Ibid., s. 200. 

58 Ibid. 

59 Med dessa begrepp avses Marias fysiska jungfrulighet före Jesu födelse, i själva födan
det samt efter Jesu födelse. En utmärkt redogörelse kring begreppen virginitas ante par
tum, in partu och post partum ges i Mary in the New Testament, ed. Raymond E. Brown, 
m.fl., London 1978, s. 270-78. 

60 Hirn, 1909, s. 320. 

61 Ibid., s. 319. 

62 Ibid., s. 330. 

63 Apokryferna till Nya Testamentet, s. 69 och Warner, s. 23. 

64 Brodd, s. 195. 

65 Hirn, s. 320. 

66 Jag vill i anslutning till Marias erkännande av sonen som Gud och sig själv som Guds 
moder hänvisa till Den sansade kritiken, där Almqvist både recenserar och försvarar sitt 
författarskap. I nionde scenen hävdar abbé Sganarelle, en av »Törnrosförfattarens« veder
sakare, att det i de nnes skrifter »icke finnes kristendom«. Dorante träder genast upp till 
författarens försvar: »Huvudgrunden för hela kristna tron måste först och främst vara ett 
livligt och obetingat erkännande av Kristus själv, såsom Gud; eller, med andra ord, Frälsar
ens gudom. Detta erkännande finnes klart och ovillkorligt uttalat på alla ställen, där frå
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67 Ebbestad Hansen, s. 205. 

68 Benz, s. 233. 

69 Layer, s. 108. 

70 Genom flera mytologiska exempel, bl.a. »Osiris, Isis, Horos« och »Brachmas, Sivas, 
Visn -« (SS XIII, s. 320 f.), vill Isidoros argumentera för Marias införlivande i treenigheten: 
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mot »Egyptiernes Isis, den Ephesiska Diana och christianernes Maria«. Phosphoros, 1811, 
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75 Mark. 3:3Z-35-
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77 Matt. 12:46-50 och Luk. 8:19-21. 

78 Mary in the New Testament, s. 287. 

79 Ibid., s. 86. 

80 Ibid., s. 135. 

81 Rosemary Radford Ruether, »Mariologi - förtryck eller befrielse?«, (1983), i K vinno
vetenskaplig Tidskrift, nr. 2, 1989, s. 11. 
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84 Luk. 2:48-49. 
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87 Luk. 2:51. 

88 Apg. 1:14. 
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92 i Joh. 4:18. 
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binerats. Se Matt. 27:56, Mark. 15:40 och Joh. 19:2.5. 
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116 Ibid. 

117 Ibid., s. 47. 
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121 »Därföre har han, den ene, frälsaren, tagit våra synder på sig att straffas i vår stad. 
Såsom han ock gjort, och det är s kett. [...] Den store i hi mmelen är nu nöjd, ty åt rätt
färdigheten är tillfyllest gjort, efter straff är utståndet.« (SS XIII, s. 344 f.) 
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har svärdet, är mäktigast! Hos romarne skall jag uppbygga jungfruns dyrkan, och de skola 
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Church, the mother of all the faithful, [...] In the theology of the mystical body of the 
Church, by which all Christians became members in Christ, they also became children of 
Mary, who fashioned his body in her womb.« Warner, s. 220. 

130 Magnus Nyman, Press mot friheten. Opinionsbildning i de svenska tidningarna och 
åsiktsbrytningar om mmoriteter 1772-1786, Uppsala 1988, s. 167. Se även s. 207 ff. 

131 Westman Berg, s. 183 ff. 

132 Ibid., s. 174 f. 

133 Ibid., s. 175. 

134 Joh. 19:26-27. 

135 Vid ytterligare ett tillfälle nämns Isidora mycket kortfattat. I andra scenen refererar 
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av Johannes och Isidoras relation i Is idoros av Tadmor. Enligt Westman Berg innebär or
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Jochanan skall få Isidora. Det verkar som om de skulle gifta sig.« (Westman Berg, s. 177) 
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K A P I T E L  4  

Atterboms världsmodersdiktning fram till 
utlandsresan 

Forskningsläget 
i FRÅGOR SO M RÖ R P.D.A. Atterboms religiösa grundhållning känne
tecknas forskningen av en betydande polarisering. I en kortfattad exkurs, 
»En notis kring debatten om Atterboms religiösa ståndpunkter«, redogör 
Kurt Aspelin för de divergerande uppfattningarna.1 Han återfinner två yt
terligheter i Holger Frykenstedts respektive Elisabeth Tykessons bidrag till 
Atterbomforskningen under 1950-talets första år, men återför konflikten 
på Albert Nilssons studie Svensk romantik. Den platonska strömningen 
från 1916. Nilsson återkommer vid flera tillfällen till Atterboms framväx
ande insikt om »oförenligheten mellan vad han kallar sin estetiska pante-
ism och den religiösa åskådningen«.2 Aspelin framhåller dock att Nilsson 
inte ger »definitiva uppgifter vare sig om tidpunkten för omorienteringen 
eller dess närmare innebörd«.3 

Det som hos Nilsson är antydningar preciseras av flera efterföljande 
forskare. Carl Santesson förlägger det religiösa genombrottet till »åren 
omkring 1820«.4 Gunnar Axberger hävdar att Atterboms utveckling i rikt
ning mot »bekännelsetrogen kristendom« äger rum under »åren närmast 
före samt under och efter« utlandsresan i Tyskland och Italien 1817-
1819.5 Till skillnad från Nilsson, Santesson och Axberger gör Jacob Kul-
ling en starkare markering av den religiösa omorienteringens konfession
ella karaktär.6 Enligt Aspelin gör han Atterbom till »typexemplet på den 
svenska romantikens generella tendens att gå mot en bekännelsetrogen 
kristendom, som står i skarpaste kontrast till en tidigare förnuftstro i 
tecken av den intellektuella åskådningen«.7 
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I en biografisk studie, Atterbom. En levnadsteckning från 1954, blåser 
Elisabeth Tykesson nytt liv i tanken på en krisartad religiös omorientering 
med tydliga konfessionella förtecken. Enligt Tykesson gör Atterbom i an
slutning till utlandsresan den »helomvändning«, som Santesson, Axberger 
och Kulling har skildrat, men »som Holger Frykenstedt sedermera på olika 
ställen i sina böcker har sökt att förneka«.8 

Enligt Aspelin innebär Frykenstedts studie Atterboms livs- och världså
skådning i belysning av den transcendent ala idealismen från 1951-52 en 
uppgörelse med tanken på en »krisartad omorientering; för honom är det 
Atterboms ständiga sysslande med de schellingska idéerna som utgör själ
va enheten i och grunden för diktarens ideologiska utveckling«.9 Aspelin 
framhåller betydelsen av Frykenstedts värnande om den obrutna kontinui
teten i Atterboms åskådning, som motvikt mot Kullings tendens att »spalta 
upp Atterbom i två hälfter«.10 

Om Aspelin å ena sidan framhåller Frykenstedts hälsosamma korrige
ring av den tidigare forskningens konfessionella slagsida, betecknar han å 
andra sidan Frykenstedts principiella uteslutning av Atterboms personliga 
trosbehov som ett vanställande av »de komplicerade sammanhangen«.11 

Frykenstedt hävdar nämligen att religionen för Atterbom är »ett objekt för 
filosofisk penetration«, inte »ett hjärtats möte med Gud, det är icke fråga 
om ett personligt religiöst engagemang, ej en gemenskap med Gud själv«.12 

Enligt Aspelin måste Atterboms intresse för kristendomens trosinnehåll 
även kunna betraktas som uttryck för »ett positivt personligt känsloenga
gemang av kanske innerligare slag än tidigare, en ökad religiös värme«.13 

Aspelins exkurs uppmuntrar till konstruktiva nytolkningar som förmår 
kasta nytt ljus över Atterboms religiösa grundhållning. 

Det går att samordna de olika synvinklarna på ett rimligt sätt - så att man varken 
behöver förneka att frågan kan ses i samband med Atterboms eget religiösa enga
gemang pch personliga trosbehov eller tvingas framställa Atterbom som en orto
dox lutheran med krav på att filosofin ödmjukt måtte böja sin hjässa under teolo
gins spira.14 

Ett fruktbart sätt att åstadkomma den samordning som Aspelin förordar, 
kan vara att tolka Atterboms religiösa diktning, även hans Mariadiktning, 
i ljuset av en pågående och aldrig slutgiltigt bilagd konflikt. Genom att 
använda konflikten som ett grundläggande begrepp för tolkningen av 
Atterboms texter, ges en möjlighet att beskriva nyanseringar och förskjut
ningar, eller som Aspelin uttrycker det, »förflyttningar av tyngdpunkten 
utefter samma skala«, snarare än plötsliga och drastiska förändringar.15 
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Detta framstår som en framkomlig medelväg mellan Tykessons hypotes 
om en »helomvändning«, som förutsätter »ett schema med begreppet kris 
i centrum« och Frykenstedts föreställning om ett kristendomsintresse som 
»enbart skulle vara betingat av filosofiska överväganden«.16 

Hur kan man beskriva den religiösa eller teologiska konflikt som tydligt 
pekar in mot Atterboms texter och kan fungera som hjälpmedel vid tolk
ningen av dem? I Sigvard Magnussons avhandling Det romantiska genom
brottet i Auroraförbundet ur idéhistorisk synpunkt ges en intressant ut
gångspunkt för vidare reflexion kring denna konflikt. Magnusson antar 
nämligen »att det finns en spänning i hans [Atterboms] åskådning mellan 
två oförenliga uppfattningar av tillvaron, nämligen mellan kristendomens 
och Schellingianismens«.17 Konflikten uppstår när Atterbom söker förena 
dessa två i grunden motsatta världsuppfattningar: »Huvudproblemet för 
en dylik strävan måste bli att förena tanken på människans självständighet 
med tanken på hennes beroende av Gud.«18 Mitt antagande om en grund
läggande konflikt har vissa likheter med Magnussons. Liksom han tror jag 
att det handlar om ett spänningsförhållande mellan traditionell kristen
domsuppfattning och Schellingianism. Liksom han vill jag förankra kon
flikten i en central teologisk problematik. Inför den uppenbara risken att 
fastna i frågeställningar kring Atterboms personliga religiösa övertygelse, 
vill jag dock undvika problemformuleringar som, likt Magnussons, tang
erar den personliga frälsningsfrågan. I stället bör formuleringen av spän
ningsförhållandet ta sikte på Maria- och Kristusgestalterna och öppna för 
texttolkning. Med Magnussons hypotes som utgångspunkt vill jag hävda 
att det föreligger ett spänningsförhållande i Atterboms diktning mellan två 
oförenliga uppfattningar av Maria- och Kristusgestalterna, nämligen den 
traditionella kristendomens och den romantiska synkretismens. Detta spän
ningsförhållande, liksom försöken att lösa det, blir synligt i författar
skapets skiftande gestaltningar av jungfru Maria och Jesus. 

I traditionell kristendomsuppfattning är det frälsningshistoriska per
spektivet centralt, varför de viktiga skedena i Jesu och Marias liv får karak
tären av unika historiska händelser. Det gäller i synnerhet människobliv-
andet, korsdöden och uppståndelsen. I luthersk och pietistisk tradition har 
det frälsningshistoriska perspektivet tenderat att förbehållas Kristus, sär
skilt hans försoningslidande, men ur ett allmänkyrkligt perspektiv har så
väl Kristus- som Mariagestalten tillerkänts en unik frälsningshistorisk be-
t y  d e l s e .  

De romantiska filosoferna fäster föga vikt vid Kristus- och Mariages-
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tältens historiska existens. I stället uppfattar man dem primärt som symbo
liska gestalter. Frykenstedt återger ett belysande exempel på Schellings 
platoniserande och symboliska Kristusuppfattning: »Kristi historiska per
son var, säger Schelling, 'eine völlig begreifliche Person' och behövde där
för icke framstå såsom ett teologiskt spörsmål; det viktigaste och avgö
rande var istället 'ihn als symbolische Person und in höhere Bedeutung zu 
fassen'.«19 Samma inställning gäller även, som vi skall se, i förhållande till 
Mariagestalten. Den symboliska tolkningen av de bibliska centralgestal
terna ger full legitimitet åt den romantiska synkretismen. När det frälsnings
historiska perspektivets betydelse reduceras, kan Maria och Kristus på ett 
oproblematiskt sätt ställas vid sidan av andra mytologiska gestalter. 

I två kapitel vill jag spegla konflikten mellan traditionell kristendoms
uppfattning och romantisk synkretism, sådan den kommer till uttryck i 
Atterboms tolkning av Mariagestalten. I ett första kapitel anger jag tre 
grundförutsättningar för Atterboms och romantikens syn på Mariagestal
ten, nämligen romantikens medeltidsintresse, Marias roll i den romantiska 
filosofin och slutligen romantikens modersdyrkan. Här hämtas exemplen 
nästan uteslutande från Atterboms tidiga verk, dvs. texter vilkas tillkomst
tid infaller före Atterboms utlandsresa. 

I ett andra kapitel kommer jag att analysera verk av Atter bom där kon
flikten blir synlig. I samtliga fall handlar det om texter, vilkas tillkomsttid 
infaller under eller efter Atterboms utlandsresa. 

Maria och romantikens medeltidsintresse 
En första faktor av betydelse är romantikens uppskattning av medeltiden. 
Denna omvärdering har bl.a. sin grund i romantikernas beundran för den 
medeltida katolska kyrkan som bärare av en enhetskultur.10 I den medel
tida kyrkans syntes mellan religion, filosofi och konst finner de en förebild 
för sina egna strävanden. Medeltidssvärmeriet resulterar även i ett förnyat 
intresse för den medeltida kyrkans fromhet, också dess Mariafromhet.21 

Bland de unga svenska romantikerna framstår Atterbom som »den för
ste, som tillägnat sig romantikens medeltidsbeundran«.22 Vid läsningen av 
Atterboms tidiga texter får man dock intrycket att Maria endast tjänstgör 
som en ytlig dekoration, med funktionen att ge högre färg åt medeltids
skildringarna. När han beskriver riddaridealet, sker det regelmässigt med 
hänvisning till Maria, som t.ex. i förordet till »Nordmansharpan«: »Ty 
Korsfanan svajar ofvanpå borgen, och alla hjertan klappa för Christus och 
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Maria.«231 dikten »Stegeborgs ruiner« framstår Maria på likartat sätt som 
ett ornament i skildringen av den förlorade riddarandan: »När hjeltar 
drogo till den helga Graf, / Att kämpa för sin Gud med tro och värn, / Guds 
moder signade hvar christen glaf / Och korset brann på Lejonhjertats 
jern.«24 

Jag vill emellertid ge ett exempel från Atterboms tidigaste produktion, 
där svärmisk medeltidsbeundran kombineras med en personlig hänvän
delse till Maria, nämligen Atterboms inträdestal till sällskapet Musis Amici 
från 1807.25 Ansatsen för Atterboms hyllning till den heliga Jungfrun är 
inträdet i en gotisk katedral, »hvars kolossaliska gestalt, hvars stolta ko
lonner bära stämpel af medeltidens fromma energi«.26 Santesson har påpe
kat att medeltiden, redan i Atterboms tidiga litterära produktion, »tagit 
konkret symbolisk gestalt i gotikens dom«.27 Med utgångspunkt i denna 
vision av det medeltida templet och den medeltida kulten, där man på av
stånd kan höra »helga mässors andaktsfulla ljud«, frammanas bilden av 
Madonnan, »i en evig ungdom, den Herrans herrlighet förklarar, - med det 
Gudomliga barnet vid sin barm«.28 Inför denna uppenbarelse vill Atter-
bom, som botfärdig protestant, »knäfalla för den helga Modren och hen
nes Barn, och ackompanjerad af Orgeltoner, framstamma sin ånger«.29 

Detta sker i en sonett till Marias ära, ur vilken jag citerar den inledande 
kvadernaren. 

0 helga Jungfru! I ditt öra skalla 
En mängd af suckar ifrån Jordens Söner. 
Ur glorian som din gudahjessa kröner, 
Jag vet, du ser med Modersblick dem alla.30 

Santesson konstaterar att denna del av inträdestalet ger uttryck för en »ut
präglad katolsk Mariakult«.31 Dock tolkar han sonettens »katolska ru
else« som »en attityd, en fantasiupplevelse av mer eller mindre styrka«. 
Sonettens avslutande önskan om ett återseende av den nyss avlidne fadern 
anses däremot burna av »gossaktigt äkta tonfall«.32 Santessons markering 
av sonettens konventionella form och innehåll har givetvis mycket fog för 
sig. Samtidigt måste man emellertid konstatera att den introducerar en te
matik, som förblir märkligt konstant i Atterboms Mariadiktning, nämli
gen hänvändelsen till Maria som moder, förebedjare och förespråkare. Till 
denna inriktning på Marias »Modersblick« får jag anledning att åter
komma. 

1 en omarbetning av inträdestalet och sonetten följande år, 1808, apo
stroferas Maria i sonettens inledning med orden »O Himladrottning!«.33 

1 9 1  



Medeltidsintresset bidrar sålunda till att aktualisera Mariafromhetens 
klassiska terminologi och metaforik. 

I epilogen till tidskriften Phosphoros återkommer Atterbom till den po
sitiva värderingen av medeltiden, denna gång insatt i ett historiefilosofiskt 
schema. Epilogen frammanar bilden av tre tempel vilka, enligt Santesson, 
symboliserar tre poetiska tidsåldrar, nämligen »den hedniskt-antika kon
stens rotunda, den kristna medeltidskonstens gotiska katedral och till sist 
det nya konsttempel som nu står under byggnad i Norden«.34 Liksom i 
inträdestalet tar medeltiden gestalt i den gotiska katedralen, som sträcker 
sina »tusen spetsar« som en skog eller ett bergmassiv mot skyn: »Med 
hvalf på hvalf och torn på torn, det räcker, / Ett genombrutet fjäll, till 
fästets bryn.«351 katedralens ljusdunkel framträder, liksom i inträdestalet, 
Madonnans gestalt: »Ur chorets framgrund, der i gyllne skålar / De tusen 
ljus försprida stjernors dag, / Med gudasonen vid sitt sköte, strålar / Guds 
Moders oförgängliga behag.«36 Santesson har rätt när han hävdar att med
eltiden tar »konkret symbolisk gestalt i gotikens dom«. Samtidigt bör man 
tillägga att medeltidsskildringarna i l ika hög utsträckning får sin färg ge
nom Madonnans gestalt.37 

Världsmodersdiktningen och romantikens filosofi 
Det finns en, i det närmaste, konstant tematik i Atterboms Mariadiktning, 
ända från den äldsta sonetten i inträdestalet till sällskapet Musis Amici och 
allt framgent. Jag åsyftar den tydligt framträdande moderstematiken. I so
netten från 1807 ser Maria »med Modersblick« på människorna. Maria 
apostroferas hos Atterbom långt oftare som moder än som jungfru. 

Den forskare som tydligast iakttagit och analyserat detta drag av moders
dyrkan är Gunnar Axberger. I sin avhandling Den unge Atterbom. Psyko
logiska problem i hans liv och diktning 1806-1819 för han ett intressant 
resonemang kring Atterboms »världsmoderskult«. A ena sidan knyter 
Axberger an till världsmodersdiktningens samband med den romantiska 
filosofin: »I regel representerar världsmodern den objektiva principen i 
gudomen, naturprincipen eller materien. - Under namnet Venus Urania 
dyrkar han [Atterbom] henne även som världssjälen i nyplatonsk bemär
kelse.« Enligt Axberger ger även Mariadiktningen uttryck för samma filo
sofiska världsmodersuppfattning: »Även madonnagestalten blir för Atter
bom en av världsmoderns manifestationsformer.«38 

A andra sidan tillämpar Axberger även ett biografiskt-psykologiskt be
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traktelsesätt, där betydelsen av Atterboms intensiva dyrkan av sin egen 
mor framhålls. Slutsatsen blir att Atterboms rikt utformade »världsmo-
dersdyrkan måste äga sina psykologiska rötter i hans innerliga förhållande 
till sin egen mor«.39 Försiktigt antyder Axberger ett möjligt samband mel
lan Atterboms intensiva modersdyrkan och »en moderslängtan av sexuell 
art«, dvs. Freuds teoribildning kring Oidipuskomplexet.40 

Ett problem i Axbergers framställning är att Atterboms världsmoders-
diktning betraktas som ett alltigenom homogent fenomen. Den ses som 
uttryck för samma filosofiska idéer och bottnande i samma psykologiska 
behov. En viktig poäng i min framställning är att kunna nyansera denna 
uppfattning och visa på skillnader och komplikationer, särskilt vad avser 
Marias roll i jämförelse med de övriga mytologiska världsmödrarnas. För 
att komma åt dessa skillnader vill jag hålla isär de två delarna i Axbergers 
förklaringsmodell, å ena sidan världsmödrarnas symboliska innebörd i den 
romantiska filosofins sammanhang och å andra sidan Atterboms moders
dyrkan, sedd i relation till den egna modern och evangeliernas Mariabilder. 

En naturlig utgångspunkt för diskussionen om Marias roll i den roman
tiska filosofin är Atterboms upplysningar till dikten »Skaldarmal« i Phos-
phoros 1811. Helt i enlighet med romantikens symboliska tolkning av 
mytologiska gestalter, upplyser Atterbom sina läsare om den symboliska 
innebörden av den fornnordiska religionens gudar och gudinnor. Om Odens 
maka står följande att läsa: »DISA eller FRIGGA. Månan: symbolen af 
Gudomens qvinliga princip, Materien. Svarar mot Egyptiernes Isis, den 
Ephesiska Diana och Christianernes Maria.«41 Om man ser till upplys
ningarna som helhet, fogas den fornnordiska gudinnans symboliska inne
börd in i ett större sammanhang, där treenigheten utgör det övergripande 
mönstret.42 I upplysningarna anknyter Atterbom nämligen till »de ur
sprungliga Nordiska lärorna om Guds trefaldighet«, där »Allfader« identi
fieras med Oden, »Medelgud« med Tor, som sägs motsvara »Horus, Wi-
schnu, Christus o.s.v.« och »Verldssjäl« med Frigga, som således svarar 
mot Isis, Diana och Maria.43 

Den idémässiga basen för Atterboms upplysningar är grundligt utredd. 
Bland de filosofer i Atterboms samtid som har utövat ett avgörande infly
tande framhålls inte oväntat Schelling. I dennes skrift Philosophie und 
Religion från 1804 utreds tanken på en uruppenbarelse, som i en avlägsen 
forntid förvaltades av representanterna för en sedermera svunnen guldål
der. Denna ursprungliga visdom har visserligen gått förlorad men kan åter
finnas som spridda fragment i de olika religionerna. 
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Die gesammte Geschichte weist auf einen gemeinschaftlichen Ursprung aller Kün
ste, Wissenschaften, Religionen und gesetzlichen Einrichtungen hin: und gleich
wohl zeigt die äusserste dämmernde Grenze der bekannten Geschichte schon eine 
von früherer Höhe herabgesunkene Cultur, schon entstellte Reste vormaliger 
Wissenschaft, Symbole, deren Bedeutung längst verloren scheint.44 

Enligt Schelling kunde man utifrån de enskilda fragmenten rekonstruera 
den förlorade visdomen och i ljuset av den romantiska filosofin återskapa 
guldåldern. De romantiska mytologerna åtog sig uppgiften att rekonstru
era helheten genom att påvisa »de olika mytologiernas samstämmighet i de 
mest centrala frågorna: i de mytologiska triaderna, i läran om ett avfall och 
om själens odödlighet«.45 Det är ju för övrigt till de mytologiska triaderna 
som Atterbom anknyter i sina upplysningar. Mythistoriska verk av stor 
betydelse för romantikerna är fr.a. Creuzers Symbolik und Mythologie des 
alten Völker; besonders der Griechen från 1819-1821 samt Görres' Myt
hengeschichte der asiatischen Welt från 1810. Görres sammanfattar i av
slutningen av sin mythistoria de avgörande resultaten av sin undersökning. 
De olika mytologierna överensstämmer i alla väsentliga avseenden och 
överensstämmelserna har sin grund i en för alla gemensam uruppenbarelse. 

So hat es sich denn von allen Seiten bewährt befunden, was wir im Anfange 
vorahnend verkündigten, eine Gottheit nur wirkt im ganzen Weltall, eine Religion 
auch nur herrscht in ihm, ein Dienst und eine Weltanschauung in der Wurzel, ein 
Gesetz und eine Bibel nur durch alle, aber ein lebendiges Buch wachsend wie die 
Geschlechter, und wie die Gattung ewig jung. Alle Propheten sind wie ein Prophet, 
aus einem Munde haben sie gesprochen, eine Sprache, obgleich in verschiednen 
Dialekten, nur geredet.46 

Romantikernas uppfattning resulterar i en påtaglig nedtoning av det fräls
ningshistoriska perspektivet. I sina Studier över romantisk mytologi i svensk 
litteratur framhåller Erik Wallén Schellings starka betoning av »den krist
na idéns universalitet«, vilket innebär att »kristendomen icke finge betrak
tas såsom en blott och bart historisk företeelse. Vad vi kalla kristendom är 
endast en fortsättning av Orientens djupsinniga religioner, av vilka den in
diska uppvisar den äldsta och mest idealistiska åskådningen.«47 Som jag 
redan påvisat i avhandlingens inledning framträder samma grundläggande 
synsätt på uruppenbarelsen i Geijers recension i Iduna 1811. 

Denna grundhållning leder till att Maria och Kristus primärt betraktas 
som symboliska gestalter. Inkarnationen och försoningen som unika fräls
ningshistoriska händelser tonas ner till förmån för den symboliska tolk
ningen. Följaktligen framställer Schelling jungfru Maria, i anslutning till 
ett trinitariskt grundmönster, som symbol för den moderliga principen i 
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gudomen. I Philosophie der Kunst beskriver Schelling denna symboliska 
innebörd av Guds moders bild: »Es ist Symbol der allgemeinen Natur oder 
des mütterlichen Princips aller Dinge, welches ewig jungfräulich blüht.«48  

Det är mot denna allmänna bakgrund som man kan förstå Atterboms 
tolkning av Mariagestalten i upplysningarna till »Skaldarmal«. I enlighet 
med de romantiska mytforskarnas slutsatser uppfattas Maria som en my
tisk gudinnegestalt. Hennes släktskap med de antika och nordiska gudin
norna förstärks genom hänvisningen till »Månan«. Atter bom var förtro
gen med månen som ett av Marias attribut och de romantiska mytologe
rna, bl.a. Creuzer, kunde påvisa att såväl Isis som Diana framträdde som 
mångudinnor.49 

I upplysningarna erhåller Maria, liksom Kristus, uteslutande en symbo
lisk innebörd. I nära anslutning till Schelling uppfattas hon som »symbolen 
af Gudomens qvinliga princip. Materien.« Utan att Marias historiska exis
tens förnekas, skjuts intresset för henne som historisk gestalt åt sidan. Hon 
tycks därför i det närmaste vara identisk med och utbytbar mot Frigga, Isis 
och Diana, liksom Kristus identifieras med Tor, Horus och Wischnu. Det 
frälsningshistoriska perspektivet lyser helt och hållet med sin frånvaro.50 

Efterhand kan man iaktta vissa modereringar i Atterboms romantiska 
synkretism. I det bekanta förordet till »Nordmansharpan« i Poetisk Kalen
der 1816 utgör tanken på uruppenbarelsen fortfarande den givna utgångs
punkten. De olika mytologierna, i detta fall den fornnordiska och den 
kristna, ses som skiftande uttryck för den ursprungliga och gemensamma 
uppenbarelsen. Djupast av alla religionsformer anar asaläran »ankomsten 
och betydelsen af den universalreligion, som i Christus nedsteg från him-
melen«.51 Jungfru Maria och Kristus har samma symboliska betydelse som 
Balder och Freja, På samma sätt som »den förlorade Baldur återkommit i 
Christi person« blev också i Maria »den fordna Freya skönare dyrkad af 
älskande hjertan«.52 Även om det frälsningshistoriska perspektivet fortfa
rande är av underordnad betydelse, lyfter dock Atterbom med långt större 
tydlighet än i upplysningarna till »Skaldarmal« fram det historiska mo
mentet. Även om Atterboms intresse fortfarande primärt avser Maria som 
symbolisk gestalt, framhåller han dock att såväl Maria som Kristus är his
toriska gestalter. Maria är inte längre på samma självklara sätt som i upp
lysningarna till »Skaldarmal« likställd med eller utbytbar mot de andra 
gudinnegestalterna. 

Då denna urbild, såsom sådan, vid Christi födelse antog historisk individualitet, 
framträdde ock i F örsonarens Moder den historiska gestalten af Naturens förso
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nade själ, skönhetens eviga oskuld (Virgo mater, ex spiritu concipiens), och i 
glorian af qvinlighetens högsta förklaring, den moderliga ömheten, vördades hon 
af Sonens församling såsom en mild förmedlarinna mellan hans oupphinneliga 
helighet och det bräckliga jordlifvets förvillelser.53 

Trots detta tidiga exempel på modereringar av Atterboms romantiska syn-
kretism, måste man framhålla att Mariagestalten, betraktad ur ett roman
tiskt filosofiskt perspektiv, alltid bevarar sin symboliska innebörd. Detta 
innebär också att spänningsfältet mellan traditionell kristendomsuppfatt
ning och romantisk synkretism mer eller mindre tydligt består genom 
Atterboms hela författarskap. 

Världsmodersdiktningen och 
romantikens modersdyrkan 

Axberger har otvivelaktigt kunnat belägga ett starkt drag av moders
dyrkan i Atterboms texter. Samtidigt kan man på goda grunder hävda att 
idealiseringen av moderskapet är ett konventionellt drag hos romanti
kerna, liksom kulten av den egna modern. Det är uppenbart att även andra 
svenska romantiker, bl.a. Hedborn, odlar moderskulten på ett likartat, om 
än inte lika intensivt sätt som Atterbom.54 Motsvarande idealisering av 
modern kan även iakttas på tyskt område. Sådana iakttagelser leder till att 
man måste ifrågasätta Axbergers biografiskt-psykologiska tolkning av 
Atterboms moderskult. Vivi Edström har i en uppsats om Atterboms poem 
»Minnes-runor« kommenterat svårigheten att avväga biografiskt infly
tande mot litterärt beroende. Edström hävdar därför att 1812 års version 
av dikten, som publiceras i Pbosphoros, och »som Axberger ser som ut
tryck för skaldens modersfixering« också måste ses mot bakgrund av »en 
viss tidsattityd som kan ha påverkat den unge romantikern«.55 

Ett uttryck för denna tidsattityd utgör otvivelaktigt den komplementära 
könsuppfattningen, med dess starka idealisering av moderskapet. Ronny 
Ambjörnsson har påvisat ett, alltifrån 1700-talets senare hälft, allt starkare 
framhävande av modersrollen. Inte minst genom Rousseaus försorg, bryter 
synen på »kvinnans nya roll som ömsint maka och mor« igenom.56 Elisa
beth Badinter påvisar också i sin studie Den kärleksfulla modern den hän
givelse- och offerideologi som under 1700-talets senare del allt starkare 
kom att knytas till modersrollen och som ledde till en idealisering av den 
goda modern, tillerkänd helgon- eller Kristuslika drag.57 

Axberger hävdar att Atterboms modersdyrkan kan relateras till världs
modersdiktningen som helhet betraktad. Om man talar i mycket allmänna 
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termer kan påståendet verka rimligt. Det går dock en viktig skiljelinje mel
lan Mariagestalten och de övriga mytologiska världsmödrarna. När Atter-
bom gestaltar sin idealiserade bild av det jordiska moderskapet, där den 
egna modern intar en särställning, sker detta ofta med en hänvisning till 
jungfru Maria. Något motsvarande kan aldrig iakttas i anslutning till nå
gon av de andra världsmodersgestalterna. Enligt min mening finns det en 
uppenbar orsak till denna skillnad. Medan de övriga mytologiska världs
mödrarna är och förblir symboliska gestaltningar av ett naturfilosofiskt 
innehåll, mister aldrig Atterboms Mariagestalt helt kontakten med evang
eliets jordiska moder. 

Här framträder alltså en ny aspekt av Mariagestalten. Så länge Maria 
betraktas i ljuset från den romantiska filosofin, framstår hon primärt som 
en symbolisk gestalt. Frågeställningar som rör hennes frälsningshistoriska 
roll är av ringa betydelse. Maria kan utan svårighet jämställas med Isis, 
Freja, Diana och andra mytologiska världsmödrar. Men så snart det jor
diska moderskapet ställs i centrum, viker de andra världsmödrarna åt si
dan och Maria träder fram, inte i första hand som symbolisk gestalt utan 
som jordisk moder. 

I några dikter framträder det jordiska moderskapet som förbindelse
länken mellan diktjagets modersminne och jungfru Maria. Detta gäller sär
skilt den tolfte sonetten i Atterboms sonettsamling Maria, Guds Moder. 
(Julnatts-Betraktelser.). Visserligen hör dikterna till ett senare skede i Atter
boms författarskap, utlandsresans år, men sonettens innehåll motiverar ett 
avsteg från kronologin. 

Kom, lilla kyrka, ur din vrå i Norden, 
Bland natt och hvita grafvar, till mitt minne! 
I d ina kronors tusen jul-ljus brinne 
All fröjd, som barndomen är unnad vorden! 

Nu står jag ensam med mitt Jag på jorden, 
Då höll en Mor mig på sitt knä derinne; 
Hur saligt hof din orgelklang mitt sinne! 
Men lifvets ottsång svann med juleborden. 

Maria, jemväl Dig, den bittra sagan 
Om saknad, band en tid vid jorderingen; 
Hvi blygs då jag för kalken, som jag tömmer?58 

Sonetten beskriver diktjagets minne av barndomens julottebesök i mo
derns sällskap. I den andra kvadernaren formuleras en tydlig kontrast mel
lan då och nu, från modersfamnen till ensamheten och saknaden: »Nu står 
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jag ensam med mitt Jag på jorden, / Då höll en Mor mig på sitt knä der-
inne«. I den avslutande sextetten parallellställs diktjaget och Jesu moder, 
med saknaden som gemensam nämnare. Diktjaget saknar modern, Jesu 
moder saknar sonen. Här sker också en kyrkoårsförflyttning från jultid till 
passionstid. På samma sätt som diktjaget förts från julottans ljus till en
samhetens mörker, har Maria vandrat från julnattens Betlehem till lång
fredagens Golgata. Kopplingen till passionstiden framstår med ännu större 
tydlighet i den tyska versionen av samma sonett: »Auch Du, Maria! hast 
geweint, gerungen, / Ja, selbst dein Sohn empfand des Todes Schauer«. 
Evangelierna gör sig hela tiden påminda som ett underliggande mönster. 
När diktjaget uttrycker sin saknad, sker det med en allusion på Jesu ord i 
Getsemane örtagård: »Hvi blygs då jag för kalken, som jag tömmer?« 

Trots att sonettens parallellställning primärt tar sikte på diktjagets och 
Marias saknad, är dock det underliggande mönstret likheten mellan de två 
innerliga moder-barnrelationerna. Gunnar Axbergers sammanfattande 
ord är i det sammanhanget väl värda att citera: »Maria, den gudomliga 
modern, och den dyrkade hädangångna glida tillsammans och ställas slut
ligen sida vid sida.«59 

Sonettens dubbla referens till såväl jul- som passionstid leder tankarna 
till Pietàns innebörd. Yrjö Hirn finner tydliga likheter mellan konstens 
framställningar av den döde Kristus i Marias famn och bilderna av Ma
donnan med Kristusbarnet. Ofta har man behandlat det ögonblick då 
Maria »med samma smekning hon så ofta skänkt åt det späda barnet, stry
ker sitt ansikte mot hans. En sådan 'pietà' är en fullkomlig motsvarighet, 
eller rättare kontrast, till bilderna af den heliga jungfruns moderslycka. 
Man tycker sig se huru Madonnan drömmer sig tillbaka till den tid, då hon 
lekte med den nyssfödde på sitt knä.«60 I Atterboms hemkyrka finns en 
Pietà och man kan inte undgå att reflektera över skulpturens eventuella 
betydelse för sonettens innehåll. I anslutning till canzonen »Jul-ottan« har 
Bengt Thordeman pläderat för sambandet mellan canzonen och den kon
kreta »arkitekturen och skulpturen« i Asbo kyrka.61 

Denna tendens till sammansmältning av Maria och den jordiska modern 
kan även studeras i Atterboms »Minnes-runor«. Dikten föreligger i fyra 
versioner och vad avser tillkomsttid spänner de över nära tre decennier. I de 
två första otryckta versionerna, från 1807 respektive 1808, ristas Atter
boms poetiska runor till minnet av »Min Älskarinna, min Far och min 
Vän«. Med älskarinnan avses det idealiserade föremålet för en barndoms
förälskelse, som i dikten kallas Lina. Skaldens far, Gabriel Atterbom, och 
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morbror, Per Kernell, diktens »Vän«, avled båda med kort mellanrum 
1807. Jag ämnar i detta sammanhang inte göra någon utförlig läsning av 
diktens fyra versioner, utan kommer framför allt att ta fasta på innebörden 
av diktens mariologiska stoff och den omvandling av detta som kan stude
ras genom en jämförelse mellan diktens två första otryckta versioner och 
den tredje versionen, publicerad i Phospboros 1812. 

I de två otryckta versionerna av »Minnes-runor« framställs jungfru 
Maria som ledsagare åt den döda Lina. Det är svårt att i detta samman
hang tillmäta Marias uppträdande någon specifik betydelse. Intrycket är 
snarare att »Guds Moder« fungerar som ett tämligen konventionellt ro
mantiskt och katolicerande ornament. 

Hvem der, bland Vintergatans tusen Solar, 
Som Fästets Drottning, på en guldsky tågar? 
Kring håret, fladdrande på engelskullran, 
Vid hvarje fläkt en Sirius, azurslöjad, 
Till ny demant i Helgonkronan födes -
En Gudaskapnad, hög och majestätlig, 
Med Henne sväfvar öfwer himlahwalfvet -
O Lina, Lina, Du! och i Ditt sällskap 
Den helga Jungfrun, som af Herrans Ande 
Benådades, att skänka Jordens slägter 
Försonarn, Fridens Förste, Gud Messias! 
Hvart ilar Du vid sidan af Guds Moder?6z 

I den tredje versionen har en genomgripande omgestaltning ägt rum. Mel
lan avfattandet av den andra och tredje versionen har en djupt omskak
ande händelse inträffat, moderns död 1810. Diktens partier om barndoms
bruden Lina och morbrodern Kernell har utgått och ersatts av en elegisk 
hyllning till de döda föräldrarna, i synnerhet modern. Därmed har också 
skildringen av jungfru Maria som Linas ledsagare avlägsnats. Detta inne
bär dock inte att Mariagestalten helt och hållet försvinner ur dikten. Låt 
mig citera ett centralt parti ur 1812 års version. 

Och öfver flodens gräns, som långsamt klarnas, 
En majestätisk skepnad sakta gungar, 
En moderlig gestalt, hvars hvita klädnad 
Af vassens silfverskum med stjernor stänkes. 
En dufva hvilar smekande på skullran 
Och i d en venstra handen liljan blommar, 
Den högra stödjer sig på hoppets ankart 

Vivi Edström ger i sin uppsats om Atterboms »Minnes-runor« flera exem
pel på hur partier från de äldre versionerna nästan ordagrant har överförts 
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till 1812 års version.64 Detta kan också, enligt min mening, med goda skäl 
sägas om det korta parti av dikten där en moderlig gestalt figurerar. I 1807 
års version hette det alltså om Maria som Linas ledsagarinna: »En Guda-
skapnad, hög och majestätlig,/ Med Henne sväfvar öfwer himlahwalfvet«. 
I nära anslutning till dessa versrader heter det i 1812 års version: »En ma
jestätisk skepnad sakta gungar,/ En moderlig gestalt«. Enligt Vivi Edström 
beskriver scenen helt enkelt »mötet med modern, som närmar sig honom i 
stjärnströdd, vitklädd gestalt, smyckad med emblem för kärlek, trohet och 
hopp«.65 Det låter sig sägas. Enligt min mening ligger det dock en viktig 
poäng i att typiska mariologiska attribut har överförts till modersgestalten. 
Det majestätiska draget, som i 1807 och 1808 års versioner refererar till 
jungfru Maria, avser i 1812 års version modern, som följaktligen beskrivs 
som både »majestätisk« och »moderlig«. Liljan är knappast ett självklart 
emblem för någon av de tre teologiska dygderna. Däremot är det rimligt att 
anta att liljan bevarar sin traditionella koppling till jungfru Maria. »Min
nes-runor« framstår således som ett tidigt exempel på affiniteten mellan de 
två modersgestalterna och hur Atter bom, som Axberger framhåller, »sam
manställer det mänskliga och det gudomliga modersbegreppet«.66 

Skillnaden mellan övriga mytologiska världsmödrar och Jesu moder 
framträder med stor tydlighet även i Atterboms skiftande förhållningssätt 
till odödlighetstanken. I sin avhandling Dödstanken i svensk romantik gör 
Catharina Segerbank en grundläggande distinktion mellan opersonlig och 
personlig odödlighetstanke. Den förstnämnda »innebär ett opersonligt 
uppgående i det gudomliga«.67 Eftersom den individuella existensformen 
upphör, tangerar den opersonliga odödlighetstanken ofta en panteistisk 
grundåskådning. Den personliga eller individuella odödlighetstanken inne
bär däremot »att människans jag eller själv tillhör idévärlden och därmed 
är oberoende av död och förgängelse«.68 Till den personliga odödlighet
stanken räknar Segerbank även »tron på en personlig uppståndelse«, som 
dock på ett specifikt sätt är knuten till Kristi uppståndelse.69 Enligt Seger
bank flyter de olika föreställningarna ofta samman eller parallellställs. I 
dikter som inrymmer »det panteistiska draget hos skalden, finns det ofta 
också en individuell odödlighetstanke«.70 

När det gäller den opersonliga odödlighetstron hävdar Segerbank att 
diktjagets längtan efter ett panteistiskt uppgående i gudomen framför allt 
återfinns i dikter »där gudomsväsendet representeras av världsmodern«.71 

Segerbank kommenterar inte närmare denna viktiga iakttagelse, som även 
återfinns hos Albert Nilsson. Han hävdar att Atterbom vanligen föreställer 
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sig livet efter döden »som återföreningen med den andra principen i gud
omen, den eviga naturen, världsmodern Urania«.72 Utifrån Nilssons och 
Segerbanks slutsatser finns det anledning att reflektera över hur Maria-
gestalten förhåller sig till Atterboms panteism. 

I sin avhandling om Stagnelius romantik gör Sven Cederblad en intres
sant jämförelse mellan »Atterboms och Stagnelius Uraniapoesi«.73 Vid 
flera tillfällen återkommer Cederblad till tanken på »Uranias identifika
tion med Maria« och »den förinnerligade religiösa dyrkan, som Atterbom 
och Stagnelius ägna Urania-Maria«.74 Utifrån romantikernas symboliska 
tolkning av bibliska och mytologiska gestalter är Maria och Urania otvi
velaktigt närbesläktade gestalter. I synnerhet hos Stagnelius är identifika
tionen vid några tillfällen långt driven. Dikten »Höstaftonen« avslutas 
med böneropet: »Bed, bed för oss, Urania, o vår Moder!« När det gäller 
Atterbom ställer jag mig dock tveksam till Cederblads hypotes. Huvud
skälet är åter Mariagestaltens samband med evangeliets jordiska moder, 
som icke låter sig förenas med den tydliga panteism som träder fram i 
Atterboms Uraniadiktning. Ett belysande exempel ges i de två avslutande 
stroferna av canzonetten »Urania«. 

Urania, gudamoder, 
0 Ether, Pantheon för fria andar! 
Engång med dina floder 
Min ande ock sig blandar, 
Och kanske på en annan stjerna landar: 

Skänk äfven der mitt hjerta 
En sammanklang med den musik, som tonar 
1 vällust och i smärta 
Från rymden, där du thronar 
Och med det Hela hvarje del försonar!75 

Med ännu större tydlighet framträder den opersonliga odödlighetstankens 
närmande till en panteistisk åskådning i den tredje sonetten i sonettsam
lingen »Sjukbetraktelser«. Återigen gestaltas uppgåendet i gudomen som 
en förening med världsmodern. 

Förenad med den eviga Naturen, 
Jag snart med hennes sinnen ser och känner; 
I hennes famn försmält med fordna vänner, 
I hennes sköt till ny förvandling buren. 

Mitt hjertblod sig i röda rosor sprider, 
Min blick i böljan ljusets allhet fångar, 
Min röst ur löfven tusendubblad susar.76 
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I flertalet Uraniadikter är dödens innebörd alls inte skrämmande. Tvärt
om, skriver Nilsson, »prisar Atterbom förgängelsen såsom själens befrielse 
från den individuella begränsningen«.77 I »Juliennes Afskedssång« kan 
Urania därför, trots att hon inte bara är livets och kärlekens moder, utan 
även dödens, framstå som en god och omslutande världsmoder. 

Vid Uranias hjerta buren; 
Född på nytt till gudars öden; 
Slår du sjelf, i rosengården, 
Cittran, som hon bär; 
Födseln, Kärleken och Döden, 
Lifvets treklang, grund-accorden 
Af den eviga naturen, 
Hörs i vexling djup och skär.78 

I klagodikter, där sorgen, saknaden och dödsskräcken är den dominerande 
grundstämningen, kan världsmodern däremot framstå som en ambivalent 
gestalt. Även i »Juliennes Afskedssång« ljuder dessa dissonanser trots dik
tens i övrigt ljusa grundton. Urania är inte enbart livets, kärlekens och 
dödens moder utan även »den stumma Modren«. 

Derför måste Lifvet trängta 
Till den stumma Modrens boning, 
Och i klagan, fröjd och drömmar 
Söka hennes spår: 
Men vid dån af tidens strömmar 
Hör hon ej sin dotter längta; 
Och på urnan, utan skoning, 
Visar fingret år från år.79 

Moderns stumhet har visserligen en uppenbar orsak. Så länge själen är 
bunden i stoftet, måste modern förbli stum. När själen genom döden blir 
befriad, kommer dock svaren på hjärtats alla frågor att ges. Trots dessa 
löften alluderar uttrycket »den stumma Moderns boning« också på den 
stumma och tysta graven och till dödens olösliga gåta. Världsmodern 
framstår som en ambivalent gestalt. I sonetten »Elgström« är världsmo
dern inte stum men väl sträng. Sedan tre år bär nämligen »vår stränga 
Moder« den döde diktarvännen i sitt sköte.80 Här möter man visserligen en 
handfast modersfamn, men knappast tillhörig en ömhetens och barmhär
tighetens moder. Modersskötet syftar ju på den grav där diktarvännen be
gravts. 

Låt mig för ett ögonblick få återvända till den tredje versionen av »Min
nes-runor«, eftersom den utgör ett tidigt exempel på hur två divergerande 
modersgestalter tenderar att träda fram i en och samma dikt. Som Edström 
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påvisar, har dikten »blivit en verklig klagodikt, där resonemanget om livets 
intighet utgör det centrala innehållet«. Det intressanta är att denna dunkla 
och dödsmärkta tillvaro knyts till gudinnan Isis, om än bara antydnings vis: 
»Sträck ej din djerfva blick åt Isis' förlåt - / Den gömmer sanningen och 
evigheten!«81 Isis är otvivelaktigt en av de viktigaste mytologiska förebil
derna för Atterboms världsmodersdiktning, ända från Skaldarmalskom-
mentaren till de förberedande anteckningarna till Lycksalighetens ö. Men 
om världsmodern å ena sidan är livgivande framhöll den romantiske myto
logen Creuzer att hon å andra sidan även framställdes som dödsbringande. 
Bak konstaterar, med ett citat från Creuzer, att »allgudinnan uppträder 
som 'Lebensgöttin und Leichengöttin zugleich'«.82 Liksom Urania i »Julien
nes Afskedssång« är Isis både livets och dödens moder, men till skillnad 
från denna dikt framträder i »Minnes-runor« ett skrämmande drag hos 
världsmodern. Här varnas för att röra Isis förlåt eller floret »som skymmer 
dina vinterdagar«. Den sanning som döljer sig bakom förlåten tycks vara 
den om dödens oinskränkta makt. 

Rys, om du rör det! Bleka bilder skymta 
Bortom med gråt, och deras tänder gnissla, 
Och deras svarta mantlar glest betäcka 
De hvita ben, dem svepningen förråder.83 

Den panteistiska undertonen eller det gåtfulla draget som utmärker Atter
boms Uraniadiktning står ej att finna hos den moderliga gestalt som vi 
möter i avslutningen av »Minnes-runor«. I mötet med henne uppträder ett 
tydligt inslag av »personlig odödlighetstro«, även om man inte kan tala om 
uppståndelsetro i klassisk kristen bemärkelse. 

Hon ropar mig - och vid den kända rösten 
Mitt hjertas fordna melodier vakna. 
Hon ropar mig - och undan pelegrimen 
Cypressbevuxna stigen sakta sjunker.84 

I mötet med den moderliga gestalten skingras den starka känslan av för
gängelse och skuggtillvaro. Den personliga relationen markeras starkt ge
nom orden »Hon ropar mig«, som upprepas två gånger. Denna påtagliga 
omorientering kan bara orsakas av den jordiska modersgestalt som så tyd
ligt blivit präglad av Jesu moders drag. 

Här tydliggörs grundläggande skillnader i framställningen av Maria och 
Isis, och för övrigt de andra världsmödrarna som Axberger bortsett från. 
Som symboliska gestalter kan deras innebörder vara identiska. I andra av
seenden är världsmödrarna däremot inte alls jämförbara. Isis, Freja eller 
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Diana kan inte bära upp eller illustrera den personliga moderskärlekens 
princip. Samtidigt som Maria behåller karaktären av symbolisk gestalt i 
förhållande till den romantiska filosofin, relateras hon till den moderliga 
ömheten på ett sätt som tycks vara förbehållet Jesu moder ensam. I företa
let till Målaren Pehr Hörbergs Lefwernes-Beskrifning framträder båda 
dessa sidor av Mariagestalten. 

Har jag någonsin påstått, att hon borde njuta gudomlig dyrkan, då jag blott sagt 
att hennes historiska personlighet är den i Guds kärlek upptagna Naturens sym
bol, och att i denna symbol, der qwinligheten och moderligheten stråla i s in fulla 
glans, en ewig mildhet låter oss ana, att ömhet och nåd är skapelsens innersta 
h j erta?85 

En annan skillnad gäller den panteistiska åskådningen. Mariadiktningen 
får aldrig den panteistiska underton som t.ex. Uraniadiktningen har. Mötet 
med Maria skildras aldrig som ett opersonligt uppgående i en panteistiskt 
fattad gudomlighet, utan som ett möte med en personlig, förebedjande och 
förespråkande moder. Så är det från den första Mariasonetten och allt 
framgent. De mytologiska världsmödrarna framstår trots allt som ab
strakta principer, medan jungfru Maria, trots att hon är en symbolisk ge
stalt alltid bevarar en jordisk moders drag. 

Den gudomliga kärlekens moderliga natur 
I anslutning till sin analys av Atterboms världsmodersdiktning konstaterar 
Axberger att det gudomliga väsendet påfallande ofta erhåller moderliga 
drag: »Den kristnes trygga tro på försynen brukar vanligen ta sig uttryck i 
faderstanken. Hos Atterbom får moderstanken ofta övertaga samma roll.«86 

Med bruk av religionspsykologisk terminologi skulle man kunna tala om 
Atterboms, och hela romantikens, tendens till »moders-religion«.87 Även i 
detta avseende menar jag att Maria gynnas på de andra världsmödrarnas 
bekostnad, nämligen genom sin koppling till Kristusgestalten. Det är väl 
känt att vissa aspekter av Kristusgestalten är djupt problematiska för ro
mantikerna, inte minst Kristi blodiga försoningsdöd på korset. Detta gäl
ler, som vi skall se, även Atterbom. Genom jungfru Maria kan dock Kri
stusgestalten beredas plats, utan att den anstötliga försoningsdöden behö
ver ställas i centrum. Det som sker är således inte att Maria bereds plats via 
sonen utan snarare tvärtom: Kristus bereds plats via sin moder. Upprepade 
gånger möter vi i Atterboms dikter Jesusbarnet på Marias arm. Det råder 
dock inget tvivel om att den gudomliga godheten strömmar oss till mötes 
genom modern, så t.ex. i epilogen till Phosphoros. 
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Ur chorets framgrund, der i gyllne skålar 
De tusen ljus försprida stjernors dag, 
Med gudasonen vid sitt sköte, strålar 
Guds Moders oförgängliga behag. 
I hennes blick sig himlens kärlek målar, 
En morgon gryr i hvarje anletsdrag. 
Ack! bor en Moder ej i s tjerneringen, 
Hvad vore Gud, och menniskan, och tingen?88 

Man skulle kunna tolka den moder som placeras i s tjärneringen som en 
mytologisk världsmoder vilken som helst. Detta är dock knappast fallet. 
Som Santesson påvisat, består strofens avslutning näst intill i en versifie-
ring av en mening i A tterboms Ehrensvärd-anmärkningar, som för övrigt 
omedelbart föregår epilogen.89 I dessa anmärkningar finner vi en av Atter
boms starkaste markeringar av moderskärlekens gudomliga kvaliteter. 

Grekerne kände, att under stjernorna ingenting heligare finnes, än en Moders kär
lek: men Christendomen satte den äfven ofvan stjernorna; i en lära, der hvar och 
en måste varda barn för att inkomma i Fadrens rike, är den moderliga kärleken det 
enda förmedlande bandet mellan himlen och jorden, och har rättvist det närmaste 
sätet intill Guds thron.90 

Orden om moderskärleken, som av kristendomen sätts ovan stjärnorna, 
åsyftar Marie himmelsfärd. En viktig poäng med Atterboms ord måste 
vara att det inte är en abstrakt världsmoder som placeras ovan stjärnorna, 
utan en jordisk moder. Maria framstår således som en unik gestalt, nämli
gen som moder både under och ovan stjärnorna. Liksom fallet är med Kris
tus själv, är Marias erfarenhet av såväl jordisk som himmelsk art. Därför 
kan hon på ett speciellt sätt vara människornas förespråkare. Hon är, i 
kraft av sitt moderskap, »det enda förmedlande bandet mellan himlen och 
jorden«. Ingen av de andra världsmödrarna kan uppbära denna funktion 
på samma sätt som Maria. 

I detta avseende tycks det som om Atterbom i hög grad anammat det 
katolska tänkandet kring Maria som medlare. Marina Warner konstaterar 
i Alone of all her Sex. The Myth and the Cult of the Virgin Mary att grund
valen för synen på Maria som »intercessor« är hennes jordiska moderskap: 
»The most consistent theme in the theology of the Virgin's intercession, 
however, is her motherhood. She is approached as a human mother who 
brims over with a mother's love.«91 

Låt mig än en gång föregripa den kommande analysen av Mariasonette
rna. Den tionde sonetten behandlar nämligen, liksom Ehrensvärd-anmärk-
ningarna, Marie himmelsfärd och i anslutning till detta hennes medlar- och 
förespråkarfunktion. 
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Snart upp till Faderns bröllopps-sal sig åter 
Den fromma Makans dotter-tillit svingar; 
Dock stads sitt öga der, ur stjerneringar, 
Till jorden Moderkärlek blicka låter.92 

Marias vistelse i den himmelska bröllopssalen består således inte i ett 
overksamt njutande av saligheten utan hon står ständigt beredd att trösta 
»hvarje barn, som gråter«. Den moderskärlek Atterbom markerar med en 
understrykning är således ingen abstrakt princip utan bygger på tanken att 
den utgår från en jordisk moder. Därför är Maria också väl skickad att 
företräda oss inför Sonen, som förebedjare och förespråkare. 

Så tröttna, Moder, ej att företräda 
Hos Sonen oss, när våra rädda böner 
Ej egen röst till Sions solhöjd bringar.93 

Tanken på Marias medlarfunktion återkommer upprepade gånger i Atter-
boms diktning, från den första sonetten i inträdestalet till Musis Amici 
1807 till elegin »Ave Maria« 1831. Holger Frykenstedt hävdar att Atter-
boms katolicerande hållning varit »litterärt influerad och tillfällig, ett 
pubertetsfenomen«.94 När det gäller Maria som människornas föresprå
kare måste det tvärtom framhållas att det är en märkligt konstant tematik 
som kan följas långt fram i Atterboms författarskap. En orsak kan vara att 
bilden av Maria som medlare så tydligt uttrycker den gudomliga kärlekens 
moderliga natur. I Iduna-recensionen från 1820 ger Atterbom sin defini
tion av kärlekens idé. Enligt denna definition är kärleken »ett obegränsadt, 
oegennyttigt uppoffrande af sig sjelf åt något annat, hvilket annat man 
uppfattar och erkänner såsom ett nytt jag, fyllande stället af det man 
bortgifvit«.95 Visserligen vill Atterbom betrakta all sann kärlek, även den 
erotiska, under samma höga synpunkt men, konstaterar han, det finns 
»blott tvenne slag af kärlek, som till alla delar förverkliga denna idé: det är 
Guds kärlek till verlden, och en moders kärlek till sitt barn«.96 Här jäm
ställs Guds kärlek och moderskärleken och i bilden av Maria bärande 
Jesusbarnet tycks det som om Kristi kärlek och Marias moderskärlek sam
manfaller till ett, nämligen Guds moderliga kärlek. 
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K A P I T E L  5  

Konflikten mellan romantisk synkretism och klassisk 
kristendomsuppfattning i Atterboms författarskap 

under och efter utlandsresan 

Från Undin till Madonna - Gendillahepifanin i 
prosautkastet till sagospelet Fågel blå 

REDAN T IDIGT H YSER Atte rbom storslagna planer på ett litterärt verk 
av format. Realiserandet av dessa drömmar skjuts emellertid på framtiden. 
Biografiskt inriktade forskare återfinner orsakerna till Atterboms påtag
liga handlingsförlamning i såväl fysisk ohälsa som psykisk obalans. Gun
nar Axberger beskriver de ständiga pendlingarna mellan å ena sidan »dåd
lust och kallelsepatos« och å andra sidan »mjältsjuk förtvivlan och pessi
mism, som oupphörligt hota att växa honom över huvudet, förlama hans 
viljekraft, kväva hans livsglädje och bryta sönder hans ljusa världsbild«.1 

Vid sidan av dessa biografiskt grundade faktorer söker Elisabeth Tykes-
son även orsaken till Atterboms skönlitterära improduktivitet i en teolo
gisk problematik: »Men det är också troligt, att det i själva stoffet till skå
despelet 'Fågel blå' som var det han mest sysslade med, funnits någonting, 
som ditintills hade varit fördolt men som nu avslöjat sig och lagt sig som ett 
hinder i vägen för allt vidare inträngande i ämnet.«2 Detta hinder uppfattar 
Tykesson som tanken på Kristi blodiga försoningsdöd. Samtidigt som 
Atterbom bejakar försoningens nödvändighet, framstår medlet för att 
åstadkomma denna försoning, nämligen Kristi lidande på korset, som 
djupt motbjudande: »Allt det som i köttet följde med detta blodsutgjut-
ande vände han sig emellertid bort från. Att gudomligheten måste uppen
baras i jordiska realiteter, det visste han teoretiskt. Men då det gällde att 
öppna sina ögon, sina öron, sina näsborrar och alla sina sinnen för de bru
tala verkligheter, som följde med detta uppenbarande, då greps han av 
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flyktpanik.«3 Tykesson är otvivelaktigt en väsentlig förklaring till Atter-
boms skrivkramp på spåren. Jag tror dock att Atterboms motvilja mot 
Kristi kroppsliga lidande pekar mot en teologisk problematik av än mer 
generell karaktär, nämligen spänningsförhållandet mellan romantisk syn-
kretism och traditionell kristendomsuppfattning. Under sin vistelse i Nürn
berg reagerar Atterbom kraftigt inför ett konstverk av Dürer som återger 
nedtagandet från korset. 

Den anatomiska kunskapen, den stränga, ja öfverdrifna natursanningen, den 
hemska långsträckta magerheten, hvarmed konstnärn velat utsträcka en afmatt-
ning genom oerhörda lidanden, [...] äro egenskaper som ej tillfyllestgöra deras 
önskan, i hvilkas själ Christus är oförvanskligt ung; sådana konstälskare vilja i alla 
skiften, äfven på korset, ja i l iket igenkänna gudasonen, det eviga ljusets mennisko-
blifna personlighet.4 

Citatet ger tydligt uttryck för kontrasten mellan romantikens symboliska 
Kristusuppfattning och den traditionella kristendomens frälsningshistor
iska perspektiv.5 

Atterboms ofullbordade sagospel Fågel blå föreligger i t re versioner av 
skiftande omfång. Ett första försök, Atterbom kallar det ett »fragment«, 
publicerades i Poetisk Kalender för året 1814.6 Under sin vistelse i Italien 
skrev Atterbom sitt stora prosautkast, daterat till sommaren 1818. Liksom 
sedermera Lycksalighetens ö, var sagan om Amundus och Florinnas kärlek 
ämnad att utföras i två avdelningar, i utkastet rubricerade »Kärlekens 
strid« respektive »Kärlekens seger«.7 Lycksalighetens ö kom att omfatta 
fem äventyr. I utkastet till Fågel blå planerade Atterbom det dubbla antalet 
äventyr, fem i vardera avdelningen. 

När Atterbom återupptog arbetet med sagospelet på 1830-talet skedde 
det till att börja med i optimistisk anda. Det första äventyret kom att om
fatta c:a 130 trycksidor, vilket multiplicerat med tio pekar mot ett väldigt 
omfång. Atterbom utarbetade även delar av det andra äventyret men arbe
tet avstannade efterhand. Sagospelet Fågel blå förblev ofullbordat. 

Av sagospelets tre versioner kommer jag enbart att uppehålla mig vid det 
stora prosautkastet från utlandsresan 1818. Det är viktigt att understryka 
att det handlar om ett utkast, eller om man så vill arbetsanteckningar. 
Manuskriptet innehåller inga utförda versifieringar. Vissa scener är endast 
grovt skisserade, andra innehåller noggranna preciseringar av tankeinne
håll och replikskiften, ofta följda av Atterboms estetiska anvisningar inför 
en kommande versifiering. De två scener ur Fågel blå som jag fortsätt
ningsvis ämnar uppehålla mig vid, föreligger enbart som prosautkast. 
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Sagospelet skildrar »Amundi och Florinnas öden, deras kärlek och li
danden under skilsmässan och slutliga förening«.8 Parallellt med Amundus 
och Florinnas historia löper en annan med skalden Deolätus i centrum: 
»Att Amundus efter prövningarna återfinner Florinna redan här i livet och 
mottar lönen för sin trohet bildar endast en symbolisk parallel till Deoläti 
förening med sin urbild i en annan värld.«9 I Deolätus grubblande tung
sinne har flera Atterbomforskare tyckt sig se ett uttryck för Atterboms 
egna själsstrider.10 

I femte äventyrets andra scen, som utspelas på en vild skogshed med 
svarta hotfulla moln på himlen, kommer Deolätus mjältsjuka till tydligt 
uttryck. I ett anfall av svårmod och förtvivlan över »det stora fundamen-
tal-lidandet att vara till«, frambesvärjer Deolätus »Naturens Ande« och 
ber om att få förintas. Under storm och åska träder Anden fram »i nattlig 
och bister gestalt« och förebrår Deolätus för hans ömkliga klagan.11 Under 
samtalets gång övergår Deolätus förtvivlan till stilla vemod. Samtidigt an
tar Anden en allt mildare framtoning och förvandlas slutligen »till en blid 
och ungdomlig Undin«, hållande »en liten skön, strålande Salamander vid 
sitt bröst«.12 Förundrad över denna förändring får Deolätus till svar, att så 
länge hans själ var i uppror, såg han naturen som »nattlig, jättekraftig, 
outtömligt alstrande, men likgiltig för sina barn, utan hjerta, utan delta
gande«. Mot hans dysterhet svarade naturen »med hela kölden och dyster
heten af det urgamla Nattväsendet«. När hans förtvivlan skingrades sva
rade hon »omedelbart med kärlek och ljus«.13 Scenen avslutas med att 
Deolätus uppmanas att uppsöka fen Gendillah. 

Detta möte äger rum i åttonde äventyrets tredje scen. I sitt sökande efter 
Gendillah har Deolätus gått vilse i e n stor skog. Där möter »en gammal 
krokryggig käring« som, när han vill gå vidare, håller honom fast och för
säkrar att hon, trots sitt åldrade utseende, är Gendillah. Han vägrar tro 
hennes ord men plötsligt förvandlas hon inför hans ögon till »en hög, ung
domlig, gudaskön qvinnogestalt«. Deolätus känner igen henne som sin 
»lefnads fee«, som redan i hans tidigaste barndom välsignande stått lutad 
över hans vagga.14 

I samtalet återkommer Gendillah till uppenbarelsen ute på skogsheden, 
när han i förtvivlan försökte »besvärja fram Verldssjälen sjelf«. Inför 
denna självförhävelse trädde hon in och försökte »i en bild« för Deolätus 
framställa »naturens och lifvets innersta mysterium«. Deolätus erinrar sig 
detta tillfälle och »frågar med någon förundran, om det alltså var hon, som 
först vid det tillfället visade sig som en förförande spöklik moln-koloss, 
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och sedan som en himmelskt glänsande qvinna med ett än mera strålande 
barn vid sitt bröst«.15 Gendillah bekräftar att så var fallet. 

Vad man omedelbart slås av är den påtagliga förändringen av Gendilla-
hepifanin i det åttonde äventyret jämfört med det femte. I s tället för Un-
dinen »med en liten skön, strålande Salamander vid sitt bröst« möter vi 
»en himmelskt glänsande qvinna med ett än mera strålande barn vid sitt 
bröst«. Hur skall man tolka innebörden av denna förändring? 

En möjlig förklaring är att det helt enkelt handlar om ett minnesfel. 
Prosautkastet skrevs ju under en mycket kort och intensiv arbetsperiod. 
Hypotesen om ett minnesfel kan dock föranleda två vitt skilda slutsatser. Å 
ena sidan kan man hävda att detta bekräftar Atterboms synkretistiska 
grundhållning. Modergudinna eller Undin eller Madonna spelar ingen av
görande roll eftersom samtliga har samma naturfilosofiska innebörd. Å 
andra sidan kan man hävda att förändringen, oavsett om den är medveten 
eller ej, speglar en ny tendens som gör sig allt oftare och tydligare påmind, 
nämligen viljan att tona ner den romantiska synkretismens mytblandning 
till förmån för ett mer aktivt sökande efter inombibliska bilder. 

Jag tror att den senare förklaringsmodellen är tillämplig på föränd
ringen från Undin till Madonna. Deolätus såg den nattliga naturen som 
moderlig, i betydelsen »outtömligt alstrande« men i grunden »likgiltig för 
sina barn, utan hjerta, utan deltagande«. I förra kapitlet försökte jag visa 
hur de mytologiska världsmödrarna, bl.a. Isis, ibland framställs som ambi
valenta gestalter. I Fågel b lå träder däremot jungfru Maria fram som bä
rare av den gudomliga kärleken. Maria är den världsmoder som inte be
möter sina barn med likgiltighet utan har hjärta för dem. 

Man kan tänka sig en utveckling i riktning bort från synkretistisk myt
blandning. I upplysningarna till »Skaldarmal« placeras ett flertal moder
gudinnor vid varandras sida som likvärdiga symboler för ett naturfilo-
sofiskt skeende. I prosautkastet till Fågel blå knyts naturens nattsida över
huvudtaget inte till någon mytologisk världsmoder, utan den kaotiska 
naturgrunden beskrivs i abstrakta termer som en »moln-koloss«. Man kan 
tänka sig att även molnkolossen alluderar på ett inombibliskt textsamman
hang, nämligen Moseböckernas berättelser om Israels barns ökenvandring 
och den »molnstod« som gick framför folket. Till skillnad från Gamla 
Testamentets fördolde Gud representerar Madonnan med barnet i så fall 
Nya Testamentets uppenbarade Gud. 

Låt mig återvända till samtalet mellan Gendillah och Deolätus i prosa
utkastets åttonde äventyr. När Deolätus på nytt blivit påmind om epifanin 
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ute på heden, förklarar Gendillah i en mycket lång explikation dess inne
börd. Hennes utläggning artar sig till en trinitarisk spekulation, där Maria 
integreras som en fjärde komponent i gudomen: »Modren sågs af några få 
dödliga, i den huldrikaste jungfrugestalt, men blott för en kort tid; äfven 
sonen dväljs ej mer inom jordens synkrets; dock ser du ännu öfver hela 
naturens rike, i hvarje bild af himmelsk aning, af kärlek och moderlighet, 
det milda qvinliga återskenet dröja af hennes vistande på jorden«.16 

Som Albert Nilsson konstaterar tolkar Atterbom, under stark påverkan 
från Böhmes teosofi, »den kristna läran om treenigheten utifrån natur
processen«. Böhme, och i hans efterföljd Atterbom, lär »att det icke endast 
finnes en treenighet, en ternar, utan även en kvaternar i Gud«.17 Den eviga 
naturen utgör denna fjärde komponent. Gud är i s ig själv ett indifferent 
och ogenomträngligt mysterium och det är först genom Guds relation till 
den eviga naturen som Gud framträder som treenig: »Atterbom identifie
rar i utläggningen liksom annorstädes den objektiva principen i Gud -
materien, naturen - med jungfru Maria, världsmodern.«18 

Även här föreligger problem av både estetisk och teologisk art. Gendil-
lahs explikation är redan i prosautkastet mycket lång, så lång att Gendillah 
avbryter sin utläggning och utlovar en fortsättning »i tillkommande sam
tal«.19 Man kan lätt föreställa sig svårigheterna vid en eventuell versifika-
tion. Men framför allt aktualiseras på nytt den teologiska problemställ
ningen. A ena sidan kan man märka en långt större återhållsamhet när det 
gäller den mythistoriska eklekticismen. Den försonade och moderliga na
turen framträder i gestalt av Madonnan med barnet. Även explikationens 
anslutning till Böhme kan tolkas som uttryck för en ambition att med 
större tydlighet 'kristna' epifanin. Ä andra sidan kvarstår den grundläg
gande uppfattningen om uruppenbarelsen, vilken utgör den teoretiska 
grundvalen för den romantiska synkretismen. I förordet till »Nordmans
harpan« kunde Atterbom hävda att åtskilliga av katolicismens åsikter, 
»t.ex. den af Heliga Jungfrun, grunda sig på oförgängliga sanningar«.20 

Samma ståndpunkt formuleras även i prosautkastet. När Deolätus hävdar 
att insikten om naturens moderliga väsen lever i den katolska Maria-
fromheten »såsom lefvande och tröstande folksreligion«, svarar Gendillah 
»att denna enda sanna åsigt af lifvets högsta hemlighet alltid funnits i 
verlden«.21 Uruppenbarelsen är alltid i grunden densamma. Innan jungfru 
Maria framträdde, kunde samma eviga sanningar om naturens innersta 
väsen knytas till Isis, Afrodite eller Freja. 

Atterboms insikt om den potentiella problematik, av såväl estetisk som 
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teologisk art, som ligger dold i epifanin och explikationen, kommer till 
uttryck även i åttonde äventyrets femte scen, där Deolätus befinner sig i 
Gendillahs trädgård. I en passage förklarar Atterbom sina syften med den 
utlovade fortsättningen av samtalet mellan Deolätus och Gendillah. 

I d etta samtal concentreras, i de skönaste jamber och det möjligast enkla språk, 
blomman af allt hvad Plato (särdeles i Phädros, Symposion och Timäos), Zoro
aster och Brahminerne sagt öfver dessa ämnen, men tillika bragt i sammanklang 
med Christendomens dogmer; stor konst måste användas på denna dialog, eme
dan den icke får bli för lång och tillika icke för dogmatisk och tungrodd i afseende 
på det luftiga, fantastiska väsendet af en saga.22 

Tendensen att vartefter allt tydligare tillerkänna Maria- och Kristusge
stalten en unik frälsningshistorisk betydelse, innebär att såväl epifanin som 
explikationen blir djupt problematiska. I den uttalade ambitionen att 
kunna bringa det synkretistiska stoffet »i sammanklang med Christendo-
mens dogmer« kan man ana ett framväxande tvivel. Dessa svårigheter vill 
jag betrakta som varande av sådan djupgående art, att de utgör en viktig 
orsak till att sagospelet Fågel blå förblir ofullbordat. 

Förhållandet mellan »Eva af Ave« - om Atter b oms 
Mariasonetter 

Atterboms Mariasonetter föreligger i två versioner, den ena avfattad på 
tyska och den andra på svenska. Båda versionerna föreligger i handskrift i 
Atterboms resedagböcker.23 Den tyska versionen, betitlad Maria, die Mut
ter Gottes, skrevs i München vid jultiden 1817 och omfattar tio sonetter. 
Samlingen utgavs 1863, postumt och i u tvidgat skick, under titeln Maria, 
die Mutter Gottes. (Weihnachts-Betrachtungen.),14 Ett år efter tillkomsten 
av den tyska versionen skrev Atterbom, under vistelsen i Wien vid jultiden 
1818, den svenska versionen av sonetterna, betitlad Maria, Guds Moder. 
(Julnatts-Betraktelser.) och med ett omfång av fjorton sonetter. I långa 
stycken föreligger den svenska versionen utarbetad. Vissa sonetter har 
dock berett Atterbom avsevärda svårigheter. Den första åtföljs av ett stort 
antal förslag till strykningar och alternativa formuleringar, i vissa handlar 
det endast om enstaka ändringar. De tre avslutande sonetterna tycks redan 
i resedagboken ha fått sin slutgiltiga form. Atterboms revisionsarbete på
går åtminstone någon tid efter det första avfattandet. I en marginalanteck
ning från den 28 januari 1819 planerar Atterbom att dela den andra sonet
ten i »tvenne«. Även Atterboms fortsatta bearbetning och utbyggnad av 
den tyska versionen tycks vara inspirerad av de svenska sonetternas till
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komst. Den svenska versionen av Atterboms Mariasonetter har aldrig utgi
vits av trycket.25 

Atterboms Mariasonetter har i mycket ringa utsträckning gjorts till före
mål för forskning. I den mån detta har skett, har det nästan uteslutande 
gällt den tyska, postumt utgivna, versionen. Den som ägnat största utrym
met åt sonetterna är Albert Nilsson i sin studie Svensk romantik. Han häv
dar att Atterbom skrivit dem under anslutning till Schellings uppfattning 
av historiens utveckling i tre perioder, »naturens, ödets och försynens«.26 

Denna utveckling illustreras med hjälp av gudinnor från den nordiska och 
grekiska mytologin, Freja och Afrodite. Bakom valet ligger, enligt Nilsson, 
tanken »att de båda gudinnorna, var och en i sin mytologi, äro sinnebilder 
för naturen«.27 Som den tredje i r aden uppträder Jungfru Maria, som re
presentant för försynens tidsålder. Men Marias funktion liknar de tidigare 
gudinnornas såtillvida att även hon återspeglar Atterboms »uppfattning av 
Jesu moder som den eviga naturen«.28 Ett intressant drag i Nilssons tolk
ning är tendensen att ge Mariagestalten en färdig och oföränderlig inne
börd: »Maria med Kristusbarnet vid sitt bröst såsom symbol för den eviga 
naturen skola vi möta både i Fågel Blå-utkastet och Lycksalighetens ö. Den 
uttrycker för Atterbom tillvarons magnum mysterium.«29 Nilssons ten
dens att permanenta Mariagestaltens innebörd inrymmer å ena sidan ett 
stort mått av sanning. Atterboms Mariagestalt förlorar aldrig sin natur
filosofiska innebörd. A andra sidan riskerar man, om man accepterar Nils
sons tolkning fullt ut, att förbise viktiga förskjutningar i Atterboms Maria
bild. 

I sin kortfattade tolkning av sonetterna utgår likaledes Holger Fryken-
stedt från den tryckta versionen av de tyska sonetterna, och konstaterar 
liksom Nilsson den tydliga anslutningen till Schelling: »I dessa sonetter 
fann Schelling ett medvetet försök av en poet att praktiskt tillämpa hans 
nya estetiska doktrin, att ge de kristna bilderna en naturfilosofisk bety
delse, där symbolen Maria motsvarade den naturfilosofiska idén om den 
moderliga principen i tillvaron.«30 I ännu högre grad än Nilsson perma
nentar Frykenstedt emellertid denna innebörd av Mariagestalten och ger 
inget utrymme för en utveckling där den naturfilosofiska tolkningen nyan
seras eller problematiseras: »Icke på grund av någon religiös eller myste
riös devotion eller på grund av katolska sympatier fordrar han, att Maria 
skall få samma ställning inom protestantismen som inom katolicismen, 
orsaken ligger på det filosofiska och estetiska planet.«31 

Som jag redan påpekat utgår såväl Nilsson som Frykenstedt huvudsak
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ligen från den tyska, postumt utgivna, versionen av sonetterna. Med tanke 
på de oklarheter som vidlåder den tryckta versionen, kommer jag att ba
sera min tolkning uteslutande på de båda otryckta versionerna av sonette
rna, den tyska och den svenska, som de föreligger i Atterboms resedag
böcker. Syftet är att via en jämförelse mellan de två versionerna uppmärk
samma eventuella förskjutningar i Mariabilden och diskutera huruvida 
dessa kan förstås utifrån antagandet om en konflikt mellan romantisk syn-
kretism och traditionell kristendomsuppfattning. 

Hur förhåller sig Mariasonetternas två versioner till varandra? Den 
tyska versionen tillkom under en period av stor hänförelse för Schelling 
och täta personliga kontakter med honom. Jultiden 1817 tillbringade 
Atterbom i München och besökte vid åtskilliga tillfällen, både den 12 och 
den 18 december, Schelling.32 På julaftonen skrev Atterbom den tyska ver
sionen av Mariasonetterna. En avskrift av dessa överlämnades senare, till
sammans med andra tyskspråkiga litterära alster, till Schelling, som i syn
nerhet berömde den »cyclus af Sonetter, som jag skref öfver die Mutter 
Gottes sista jul-afton. Om dessa sista tycker jag också sjelf, uppriktigt 
sagdt, att de öfvermåttan lyckats mig.«33 De täta besöken i Schellings hem 
fortsatte, bl.a. på Nyårsaftonen och på Schellings 421a födelsedag. Vid det 
senare tillfället deklamerade Atterbom ett hängivet födelsedagspoem »An 
Schelling«.34 Vid tolkningen av Mariasonetternas tyska version bör man 
hålla detta entusiastiska lärjungeförhållande, som så tydligt präglar Atter
boms täta kontakter med Schelling under utlandsresan, i minnet. 

Kort härefter reser Atterbom till Rom, där han möter dels den katolska 
folkfromheten, dels den nazarenska konstnärskolonin. Dessa nya erfaren
heter gör otvivelaktigt ett djupt intryck på honom. Eftersom jag tror att de 
spelar en betydande roll för Mariasonetternas svenska version, vill jag ge 
en kortfattad bakgrundsteckning. 

I den lilla essän »Kyrkofesten vid Albano. En bild ur Italiens folklif.«, 
publicerad 1843 i Nordstjernan, skildrar Atterbom med stark inlevelse 
festligheterna på den heliga Annas dag, sommaren 1818.1 en essä om rese
minnena konstaterar Paul Fröberg hur Atterbom »med sin syn på religio
nens yttre form som produkt av en folksanda och med sin vördnad för en 
fromhet, där sinnelaget är helt avgörande - når fram till den kärleksfulla 
förståelse, som Kyrkofesten vid Albano speglar«.35 Vid sidan av dessa fak
torer vill jag även fästa uppmärksamheten på den sympati, med vilken 
Atterbom återger det folkliga fromhetslivets kollektiva karaktär. Skild
ringen av festligheterna, där kvinnor, män och barn trängs i processioner 
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och kyrkorum, framstår som en hyllning till gemenskapen och delaktighe
ten. När den heliga Annas, Marias moders, bild bärs fram i procession 
deltar Atterbom i »folkets trängsel och fägnad, att se Madonna, såsom 
nyfödd, på sin moders armar framträda under den himmel, hvars drottning 
hon sedan var vorden«.36 När mängden av kvinnor drar fram skriver han: 
»De gingo så tätt intill hvarandra, att deras skara, sedd på något afstånd, 
såg ut som en enda stor, hvit, rörlig, i mångfaldiga bugter sväfvande duk 
eller slöja.«37 Det är också påfallande hur gemenskap och delaktighet ses i 
nära samband med moderligheten. Trots männens deltagande i festlighe
terna konstaterar Atterbom att högtiden framför allt är »en qvinnofest. 
Det är Qvinnlighetens och Moderkänslans apotheos, som gör dess inne
håll«.38 Människomyllret omsluts av mödrar, Marias moder och Jesu mo
der samt mängden kvinnor i p rocessioner och kyrkorum, allt omslutet av 
en moderlig natur: »Man ingick i kyrkan. Blomster och rosmarin, i sväl
lande festoner, omkransade hennes inre; golfvet var öfverströdt med friska 
myrtenqvistar; de angenäma dofterna tycktes förkunna att en moderlig 
godhet begåfvat denna leende natur.«39 

Således frammanas med påtaglig sympati bilden av en glädjefylld, sinn
lig och »lekande Gudsdyrkan«, där alla är delaktiga och där man erfar 
Guds närvaro »icke med djup tystnad och melancholisk värdighet, utan 
med jublande fröjd«.40 Utan att det sägs i klartext förefaller orden rikta sin 
udd mot protestantismens ödsliga kyrkorum och torftiga gudstjänster. 
Under vistelsen i Berlin klagar Atterbom över »den protestantiska guds-
tjenstens kärlek för tomhet och hvitkalk«. En nattvardsgång beskrivs i sa
tiriska ordalag som en glädjelös och i ensamhet företagen »frukosterande 
spatser-tour omkring ett rundt dukadt bord«. Den svartklädde värden, 
d.v.s. prästen, »gaf hvarje ankomling en drick och ett stycke kaka, hvarpå 
gästen tackade med en bugning och gick sin kos bakom hans rygg«.41 

Den andra viktiga erfarenheten avser Atterboms kontakter med den 
nazarenska konstnärskolonin i Rom. Med nazarenerna avses den tyska 
konstnärsgrupp, som under namnet »Lukasbund« grundades i Wien 1809 
av Friedrich Overbeck och några av hans »Lukasbrüder«. 1810 flyttade 
Lukasförbundet sina bopålar till det övergivna klostret Sant'Isidoro i Rom. 
Det är också i Rom som benämningen nazarener uppstår, från början som 
ett skällsord. Under 1810-talets lopp slöt sig ett antal nya konstnärer till 
nazarenerna, däribland Peter von Cornelius år 1812. Därmed har jag 
också nämnt namnen på kretsens två tongivande konstnärer. 

Enligt Hedvig Bränder Jonsson nådde ryktet om nazarenerna Sverige 
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redan på 1810-talet.42 Trots detta får man av Atterboms resebrev till Gei-
jer, som publicerades i Svea år 1820 och 1825, intrycket av nazarenerna 
som »ett slags ny målarskola« i stort behov av en närmare presentation.43 

Genom sin tydliga inriktning på kristet-religiösa teman bidrog naza
renerna till en påtaglig vitalisering av den sakrala konsten. De anslöt sig till 
det tidiga 1800-talets allmänna Rafaelbeundran och »sade sig i konstnärlig 
produktion och livsföring vilja efterlikna Rafael och hans föregångare«.44 

Hos nazarenerna föreligger ett nära samband mellan konstnärlig utövning 
och religiös grundhållning. I en studie om nazarenerna hävdar Rudolf 
Bachleitner att det föreligger »starke Wechselwirkungen zwischen Franzi-
skanertum und Nazarenertum« som får konsekvenser både för nazarener-
nas konstuppfattning och motivval: »Overbeck sprach selbst aus, dass er 
durch seine Werke die Seelen im Glauben und in der Andacht stärken wolle 
und hierin seinen höchsten Ruhm sehe«.45 Det är alldeles uppenbart att 
även Atterbom uppfattade det tydliga sambandet mellan religiös livshåll
ning och konstnärlig praxis. Atterbom uttrycker vid flera tillfällen sin be
undran för Bertel Thorvaldsen, som befann sig långt från nazarenernas 
religiösa ståndpunkt. Jämsides med de beundrande tonfallen framträder 
dock en viss kritik av Thorvaldsens försök med en kristen motivkrets: 
»Ingen konstnär bör våga sig på Christendomens heliga häfder och legen
der, utan att befinna sig med sin hela håg och sitt hela hjerta på denna läras 
milda, paradisiska grund. Thorvaldsen är dertill ännu förmycket antik.«46 

Atterboms skepsis kan förstås utifrån nazarenerna, som med håg och 
hjärta befann sig på den kristna grunden.47 

Atterboms skildring av nazarenernas ledargestalter, Peter von Cornelius 
(1783-1867) och Friedrich Overbeck (1789-1869), kretsar kring frågor 
om kyrkans enhet och de olika konfessionernas förhållande till varandra. 
Omkring dessa »förelysande tvillingstjernor« sluter sig nämligen både ka
tolska och protestantiska konstnärer, »med största fördragsamhet mot 
hvarandras theologiska dogmer«.48 Denna religiösa tolerans präglar i syn
nerhet Cornelius. 

Varm katholik, gillar han dock, med lyftning öfver alla ensidigheter, i Luther det 
stora, af Gud skickade redskapet, och i Protestantismens uppkomst det nyttiga för 
mensklighetens ledning till sjelfständiga forskningar. Öfvertygad att dessa, när de 
företagas med ärligt allvar och af et verkligt religiöst behof, slutligen på ett eller 
annat sätt skola hemföra de spridda brödraflockarna till Faderns gemensamma 
boning, till en församling der tvisten mellan hjertat och förståndet, mellan fanta
sien och frihetsbegäret är bilagd, förklarar han sig högt emot det proselytmakeri, 
som någre af härvarande katholska konstnärer i b lind välmening drifva: han tror, 
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såsom jag, att de för poesien och konsten, ej mindre än för hjertats hugsvalelser, 
mest väsendtliga religions-idéer äro - eller åtminstone kunna vara i de båda kyr
korna desamma,49 

När Atterbom övergår till Overbeck kunde man förvänta sig ett mer kri
tiskt förhållningssätt, eftersom denne hörde till konvertiternas skara. Atter
bom är emellertid genomgående mycket positiv och tar även, vad avser 
Overbeck, fasta på den religiösa fördragsamheten. 

Född protestant, öfvergick han för några år sedan till katholska läran; ett steg, 
som blottställt honom för mångas tadel, och hvilket ännu ej hans fader, såsom det 
berättas, kunnat förlåta honom. Exemplet är ock visserligen ej att anbefalla till 
efterföljd: men Overbeck hör till det slags själar, hvilka Naturen födt till Kat-
holiker, och som derföre, för sin enskilda del, göra rätt i att lyda sitt behof. Han är 
föröfrigt lika tolerant som Cornelius, och hans lynne har en mild glättighet, en 
stilla angenämhet och oskuld, som gör honom oändligt älskansvärd.50 

Atterboms kontakter med nazarenerna utgör ett viktigt skäl till hans posi
tiva hållning till det katolska fromhetslivet. Henrik Cornell har betonat 
betydelsen av Atterboms samvaro med nazarenerna: »Kanske hade det 
kristna elementet icke fått en så stark ställning i hans liv utan de livliga 
konstnärligt-religiösa impulser, han fick av Nazarenerna.«51 

På hemväg från Italien stannar Atterbom en tid i Wien, där han för öv
rigt firar jul tillsammans med några av de nazarenska konstnärerna.52 Kort 
härefter skriver Atterbom den svenska versionen av Mariasonetterna: »Jag 
lefde mycket stilla, skref åtskilligt, och omarbetade, bland annat, mina 
Tyska Sonetter öfver Jungfru Maria, hvilka så mycket behagade Schelling, 
från Tyska till Svenska.«53 Atterboms ord kan ge intryck av att omarbet
ningen helt enkelt bestått i ett tämligen okomplicerat översättningsarbete. 
Den svenska versionen ansluter också i stora drag till den tyska, även om 
antalet sonetter utökats, från den första tyska versionens tio sonetter, till 
den svenska versionens fjorton sonetter. Jag vill dock hävda att det långti
från handlar om en enkel översättningsprocedur, utan att det är fråga om 
ett delvis nytt projekt med nya förtecken. 

Hvad i ett främmadt språk, på Isar-stranden, 
Jag för ett år se'n stammat till Din ära, 
Nu, i mer egen gärd, djerfs åter bära 
Fram till Din thron den svaga sångarhanden.54 

Atterboms ordval i den trettonde sonetten, »egen gärd«, syftar på sonet
ternas bruk av det egna modersmålet, men kan också bottna i en mer per
sonlig uppfattning av Mariafromheten, genom den personliga samvaron 
med nazarenerna, liksom genom mötet med folkfromheten. Den tyska ver
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sionen var en hyllning på filosofiskt-estetiska grunder till Maria som ab
strakt naturfilosofisk princip. Den svenska versionen har mer av personlig 
upp- och inlevelse. 

En sådan skillnad styrks inte minst av den härovan citerade trettonde 
sonetten, som i sin tyska motsvarighet inte alls anger lovsången till Marias 
ära som huvudskäl för sonetternas tillkomst. Enligt den tyska versionen 
har sonetterna nämligen författats till egen vederkvickelse och tröst i sak
naden efter det avlägsna fäderneslandet och den förlorade barndomen. 

Am Weihnachts-Abend, an der Isar Fluthen, 
Sang ich mir Labung zu in diesen Tönen, 
Von Dir so fern, mein Vaterland! dem schönen, 
Wo meiner Kindheit sanfte Sterne ruhten.55 

Sonetten utmynnar i diktarens önskan att, för fosterlandets skull, »singen, 
streben, kämpfen, bluten«.56 I den svenska motsvarigheten, ur vilken jag 
redan citerat den inledande kvadernaren, handlar det inte längre om att 
vara fosterlandets lovsjungare. I stället uttalas, i sonettens avslutande sex
tett, en önskan om att få vara Marias skald. 

Nu Donaus brus når vinterligt mitt öra; 
Men ingen mur af Alpers Titans-stoder 
Din hyllnings varma verld från mig kan stänga. 

Till Norden vill dess blomsterfrö jag föra, 
Din skald, o Nådens brud, all Kärleks moder! 
Viss, att ur isfjäll se Din sommar tränga.57 

Jag vill således hävda att en försiktig dragning till en mer traditionell 
kristendomsuppfattning speglas i tolkningsarbetet av de tyska sonetterna 
till svenska. Å ena sidan vill Atterbom så troget som möjligt överföra de 
tyska sonetterna till svenska, särskilt som Schelling så tydligt uttryckt sin 
beundran för dem. Detta återspeglas t.ex. i den första sonetten, som nära 
följer den tyska versionen. Innehållsligt ger den uttryck för samma modere
rade synkretism, som i förordet till »Nordmansharpan«, där asaläran tol
kas som en föraning om vad som skulle komma genom Kristi födelse. Å 
andra sidan kommer Atterboms nyvunna och positiva erfarenheter av ka
tolsk Mariafromhet till uttryck genom ambitionen att i den svenska versio
nen med större tydlighet lyfta fram den bibliska och kyrkliga mariologin. 
En marginalanteckning som fogats till den svenska versionens andra sonett 
styrker detta antagande. Anteckningen är daterad till den 28 januari 1819, 
då Atterbom befinner sig på hemväg efter juluppehållet i Wien: »af Sonet
ten 2 göras tvenne? Tydligheten måste dervid vinna?« Atterbom avslutar 
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med en hänvisning till »förh. mellan Eva af Ave«.58 Marginalanteckningen 
anknyter till fornkyrklig och medeltida teologi och hymndiktning. »Ave 
Maria, gratia plena« är ju, enligt Vulgata, ängelns hälsning till Maria vid 
bebådelsen. Hälsningsordet Ave utgör ett anagram av namnet Eva och i 
bl.a. den medeltida hymnen »Ave Maris Stella« anknyter en av stroferna 
till denna ordlek.59 Det tycks som om Atterbom vid tolkningsarbetet av 
sina egna tyska sonetter så tidigt och så tydligt som möjligt velat introdu
cera det bibliska och klassiskt kyrkliga mariologiska stoffet, kanske för att 
erhålla en motvikt till bl.a. den första sonettens synkretism. Denna balans 
söker Atterbom åstadkomma genom att använda sig av ett klassiskt mario-
logiskt tema, både i litteraturen och konsten, nämligen det typologiska för
hållandet mellan den första och andra Eva. 

Detta är första gången som typologin Eva-Maria med någon tydlighet 
kommer till uttryck i Atterboms diktning. I »Förberedelser till en Ästhetik« 
i tidskiften Svea 1821 återkommer typologin, nu i anslutning till skild
ringen av Maria som den försonade naturen i Schellingsk anda. 

I sin skönaste blomma, Qvinnan, blef Naturen först tillgänglig för det Ondas lock
ande gift, och genom den qvinliga hälften af sin själ förleddes Mannen att lyssna 
till Ormens fagra löften: men just derföre blef i den återställda ursprungliga 
qvinnan, i en fullkomligare Eva, Naturen först renad till sin fordna skönhets him
melska oskuld, och i Marias person helgad att föda det barn, hvars lekamlighet 
omfattade hela den saliggörande urkraften af Gudomens fullhet.60 

Atterboms Mariasonetter utvecklar flera mariologiska teman, bl.a. Maria 
som smärtornas moder och Marie himmelsfärd. Det tema som genomgår 
den största förskjutningen från den tyska till den svenska versionen är 
dock identifikationen mellan Maria och Kyrkan. Denna tematik gestaltas i 
den svenska versionens avslutande, fjortonde sonett. 

Tid är, att tänka på det evigt Ena, 
På Sanningen - som, synlig, kallas Kvrka! 
Der, Nordbo, helgas låt din råa styrka, 
Der, Fosterland, från dunst och prål dig rena!61 

I den andra kvadernaren utreds de villkor som krävs i samhälls- och kultur
liv, för att sanningen skall kunna manifestera sig. Dock, när dessa villkor 
slutgiltigt är uppfyllda 

Skall Sanningens och Kyrkans urbild röjas; 
På månan stå, med ljusets lans i handen, 
Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna.62 
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Den epifani som på detta sätt gestaltas i sonettsamlingens avslutande ter-
zett, har ingen riktig motsvarighet i resedagbokens första tyska version. I 
den fortsatta bearbetningen och utvidgningen av den tyska versionen är 
epifanin inarbetad, troligen med den svenska versionen som förlaga, men 
fortfarande utan dess pregnans och inte heller med den framskjutna posi
tion den äger genom sin placering sist i den svenska versionen. Således bry
ter fjortonde sonettens epifani fram som ett nytt inslag, som inte i första 
hand skall relateras till sonetternas tyska version, utan snarare hör sam
man med epifanin i prosautkastet till Fågel blå. Sonettens slutrad, »För-
sonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna« äger sin nära motsvarighet i 
prosautkastets ord om »en himmelskt glänsande qvinna med ett än mera 
strålande barn vid sitt bröst«. Liksom i fråga om prosautkastet till Fågel blå> 
handlar det i Mariasonetternas svenska version om en tydlig förskjutning i 
riktning mot inombibliska bilder. Genom identifikationen mellan Maria och 
Kyrkan aktualiseras särskilt tydligt en renodlat kristen ikonografi. 

Det innebär inte att Atterbom helt och hållet har rensat ut de religions-
synkretistiska elementen ur den fjortonde sonetten. Beskrivningen av Ma
donnan »med ljusets lans i handen« anknyter tydligt till Phosphoros-
epilogen. Epilogens avslutande del beskriver tre tempel, det antika templet, 
den gotiska katedralen och det nordiska templet, som står under uppfö
rande. Enligt Ehrensvärdanmärkningarna har konsten, liksom mänsklig
heten, »genomlupit tvenne Universa, och är nu inbegripen i morgonskym
ningen af ett nytt«.63 De tre templen symboliserar dessa tre epoker som 
Atterbom benämner mytologins, religionens samt teosofins universum. 
Denna tredje epok utgörs av Schellingianismens syntes av de två föregå
ende, den antika hellenismen och den medeltida katolicismen.64 Enligt 
epilogen leds byggandet av detta tredje tempel av en valkyria, bärande ett 
»silfverspjut«. 

På kullen, der hon i skarlakansslöja 
Omkring sig sprider morgonrodnans svall, 
Hon synes ofta silfverlansen höja, 
I lu ften tecknande, hvad danas skall.65 

Madonnan som i den fjortonde sonetten bär »ljusets lans« har tydliga drag 
av Phosphorosepilogens valkyria. Även sammankopplingen med månen 
kan ses i samband med den romantiska synkretismen. I Atterboms upplys
ningar till »Skaldarmal« framstår ju månen som en symbol inte bara för 
den fornnordiska gudinnan Disa eller Frigga, utan även för Isis, Diana och 
Maria, som samtliga oförmedlat ställs vid sidan av varandra.66 
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Detta är givetvis endast den ena sidan av saken. Även om »ljusets lans« 
i Madonnans hand kan kopplas samman med valkyrians silverspjut, är det 
lika tydligt att den alluderar på den korsstav, som Ecclesia regelmässigt är 
utrustad med. Och när det gäller Madonnan stående på månen är det tro
ligt att Atterbom, med tanke på den apokalyptiska stämning som genom
syrar slutsonetten, refererar direkt till Uppenbarelsebokens vision av den 
apokalyptiska kvinnan: »Och i himmelen syntes ett stort tekn: Een qwinna 
beklädd medh solene / och månen under hennes fötter / och på hennes 
hufwud een crona af tolf stiernor.«67 Den fjortonde sonetten betonar, lik
som epilogen, fortfarande Nordens centrala roll, men det fornnordiska 
templet är ersatt av en kyrka. 

När Atterbom identifierar Maria och Kyrkan med varandra, anknyter 
han åter till medeltidens teologiska reflexion kring Mariagestaltens roll. 
Gertrud Schiller beskriver i Ikonographie der christlichen Kunst innebör
den av denna identifikationsprocess: »Da die Theologen bestrebt waren, 
Maria in die Heilsordnung einzugliedern, galt sie im hohen Mittelalter 
nicht mehr ausschliesslich als die Mutter des göttlichen Sohnes, sondern 
auch als die Mutter des mystischen Leibes Christi - der Gläubigen.« Paral
lellställningen av Maria och Kyrkan resulterar således i, att »alles, was von 
der Kirche gesagt ist, auch von Maria gelten könne«.68 Orden om den 
apokalyptiska kvinnan i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel har, jämsides 
med Johannesevangeliets berättelse om Maria och Johannes under korset, 
mer än andra bidragit till att bereda vägen för identifikationen mellan 
Maria och Kyrkan. 

Genom den fjortonde sonettens tydliga likhetstecken mellan Maria och 
Kyrkan erhåller Mariagestalten en komplexitet och mångtydighet, som går 
långt utöver en entydig naturfilosofisk innebörd. Redan utifrån Maria
sonetternas svenska version finns skäl att ifrågasätta Nilssons, och i ännu 
högre grad Frykenstedts, tendens att tillerkänna Atterboms Mariagestalt 
enbart en naturfilosofisk innebörd och att permanenta denna innebörd 
genom hela hans författarskap. Vid sidan av Mariagestaltens naturfilosofi
ska innebörd, som förvisso är tydlig i samlingen av Mariasonetter som 
helhet betraktad, framträder också tydliga tecken till en restaurering av 
Mariagestaltens teologiska innehåll. 

I detta sammanhang måste man givetvis ställa frågan om vilken inne
börd kyrkobegreppet har för Atterbom. Man kan omedelbart konstatera 
att ett strängt konfessionellt kyrkobegrepp, oavsett om det är protestan
tiskt eller romersk-katolskt, ligger fjärran från Atterboms tanke. Det fram
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går med all tydlighet av den fjortonde sonettens andra kvadernar, där en 
konversion till »Petri spöke«, dvs. påven, inte framstår som något alterna
tiv. 

Föråldrad Roma är, och fåvitskt mena 
De, som oss rådt att Petri spöke dyrka; 
Ett nytt Jerusalem min sång vill yrka, 
Och detta föds ur Nordens sköt allena.69 

Här måste man ge Holger Frykenstedt fullkomligt rätt, när han vid åter
kommande tillfällen betonar Atterboms universalism kontra en försnävad 
konfessionalism. Frykenstedt besvarar frågan om de olika konfessionernas 
relation till varandra utifrån Atterboms anslutning till Schellings univer-
salistiska filosofi. Atterboms lösning på det konfessionella problemet be
står i »en syntes av det bästa inom protestantismen och det bästa inom 
katolicismen i gestalt av en schellingsk positiv filosofi«.70 Denna syntes 
betraktar Frykenstedt som »mer filosofisk än religiös«.71 Manfred P. Flei
scher beskriver, i e n studie om de kyrkliga enhetssträvandena i Tyskland 
under 1800-talet, på likartat sätt den romantiska filosofin, inte minst 
Schellings, som »sekuläre Suche nach einem Ersatz für die verlorene Katho-
licität der Kirche«.72 Även Ricarda Huch betraktar Schellings kyrkobe
grepp som ett uttryck för romantikens sökande efter de stora synteserna. 
Schelling skiljer nämligen mellan »die petrinische (katholische), paulin-
ische (protestantische) und die johanneische, die Kirche der Zukunft, in 
welcher die ersten beiden sich ausgleichen.« Enligt Huch kunde man dock 
lika gärna tala om »die unbewusste und die bewusste, die natürliche und 
die geistige, die männliche und die weibliche und die dritte, welche die 
getrennten Pole zusammenfasse«73 

Om jag å ena sidan helt och fullt vill instämma i Frykenstedts betoning 
av Atterboms universalism, vill jag å andra sidan invända mot Fryken
stedts ensidiga betoning av Schellings inflytande. En blick på förhållan
dena i Tyskland under 1800-talets första hälft visar på den stora komplex
iteten i de kyrkliga enhetssträvandena. Inte ens i Schellings omedelbara 
närhet uppfattas problemet med de olika konfessionerna uteslutande som 
en filosofisk angelägenhet. Alldeles vid sidan av Schelling lever ett teolo
giskt grundat enhetssträvande i de kretsar som Fleischer benämner »Er
weckte, die das gemeinsame mystische Kristuserlebnis als Unterpfand einer 
tieferen Einheit empfanden«.74 Särskilt betydelsefull är den katolske pro
fessorn och biskopen Johann Michael Sailer (1751-1832), ledare för den 
s.k. Landshutkretsen och nära bekant med både Schelling och Jacobi. 
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Sailers enhetssträvanden, som kom till uttryck bl.a. genom detta vänskaps
förhållande till protestantiska författare och filosofer, hade sin grund i en 
kristocentrisk fromhet, starkt präglad av mystikens omedelbara erfarenhet 
av det gudomliga. Arne Palmqvist ser Sailer som ett exempel på de inom
katolska »ireniska krafter, som lämnade flera vägar öppna för realiseran
det av katoliciteten«, till skillnad från de ultramontana kretsar, som såg 
lösningen på katolicitets- och enhetsproblemet i Roms och påvens pri
mat.75 Det finns inga indicier på att Atterbom influerats direkt av Sailer. 
Det är inte heller min poäng att hävda att någon sådan influens föreligger. 
Däremot visar exemplet Sailer att teologiskt och filosofiskt grundade ström
ningar lever sida vid sida och att kristna enhetssträvanden kan vara moti
verade utifrån såväl filosofiska som teologiska överväganden, vilka inte 
alltid på ett enkelt och självklart sätt kan separeras från varandra. Det är 
därför viktigt att ta hänsyn till andra tänkbara impulsgivare, inte minst 
under utlandsresan. Jag tänker åter på Atterboms möte med nazarenerna. 

Drygt tio år senare, i elegin »Ave Maria«, tryckt år 1831, formuleras på 
nytt ett universellt kyrkobegrepp, men nu i nära överensstämmelse med 
kyrklig terminologi. 

Hvem är väl här protestant? Mot hvad må han här protestera? 
Att det Sköna är fromt? eller det Heliga skönt? 
Väl det gifs ett förgängligt katholskt, men ett evigt 
katholiskt: 
Nådens gemensamma ljus, syndarns gemensamma hopp.76 

I en av elegins efterföljande anmärkningar förklarar Atterbom ytterligare 
katolicitetsbegreppets innebörd: »För någon läsare af Svea bör väl ej kun
na vara obekant, att ordet Katholisk, i s in ursprungliga mening, betyder 
allmän, gemensam, för alla gällande; och således, i sin ursprungliga Kyrko
betydelse, det, som är för alla christna gemensamt, sammanfattande, gil
tigt.«77 Atterbom anknyter här till de fornkyrkliga trosbekännelserna. Den 
nicenska trosbekännelsen benämner kyrkan »unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam«. Det tredje begreppet översätts med allmännelig och åsyf
tar kyrkans universella karaktär, överskridande såväl rummets som tidens 
gränser. Även i Studier till Philosophiens Historia och System återkommer 
Atterbom till frågan om kyrkans väsen, nu närmast i anslutning till den 
apostoliska trosbekännelsen: »Enligt sitt rätta och fullständiga begrepp, är 
Kyrkan de på Gud i Christo troendes osynligt ena, heliga och allmänliga 
församling, yttrad i sin sträfvan att bli äfven synligt en, helig och allmän-
lig«.78 Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Atterboms kyrko
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begrepp, som i hans tidiga diktning framträder snarare med ett filosofiskt 
än ett teologiskt innehåll, efterhand alltmer tenderar att återta sin teolo
giska innebörd. 

Atterboms svenska version av Mariasonetterna inger läsaren ett splittrat 
intryck. A ena sidan är den religionssynkretistiska tendensen, i likhet med 
den tyska versionen, tydlig i samlingen som helhet. A andra sidan kan man 
se tecken på ett, till skillnad från den tyska versionen, allt starkare fram
hävande av den bibliska och kyrkliga mariologin. Dessa motstridiga ten
denser blottar ett spänningsförhållande, som Atterbom inte till fullo tycks 
kunna bemästra. Liksom fallet var med Fågel blå, förblir även den svenska 
versionen av Mariasonetterna, Maria, Guds Moder. (Julnatts-Betraktel-
ser)9 ofullbordad. 

»Ave Maria« - en uppenbarelse 
av Marias moderliga kärlek 

Under den utländska resan skriver Atterbom ett antal dikter. Flertalet pu
bliceras i Poetisk Kalender för året 1820 under den samlande rubriken 
»Vandrings-Minnen«, bl.a. en tolkning på svenska språket av den tidigare 
omnämnda dikten »An Schelling«.79 En av de dikter som kan relateras till 
utlandsresan, trots att den publiceras först år 1831 i tidskriften Svea, är 
elegin »Ave Maria«. Enligt Bengt Lewan är elegin inspirerad av skaldens 
vistelse i Albano och Ariccia sommaren 1818, vilket får Lewan att »förut
sätta ett utkast till dikten, som gjorts under eller strax efter resan«.80 Jag 
instämmer i detta antagande och vill hävda att det utkast till elegin som 
Lewan förutsätter helt enkelt är det stora prosautkastet till Fågel blå. Dels 
anger Atterbom i anslutning till elegins titel och inom parentes årtalet 
1818. Detta ger en tidsmässig överensstämmelse mellan det stora prosa
utkastet till Fågel b lå och elegin. Dels motsvaras denna tidsmässiga över
ensstämmelse även av en i stort sett identisk iscensättning. 

I prosautkastet till Fågel Blå, det åttonde äventyret, för Deolätus ett 
långt samtal med en trubadur. I s amtalet beskriver Deolätus sin religiösa 
kris, där religiös teori ställs mot religiös erfarenhet. 

Ser du, det felas mig för närvarande ingenting vidare, än - religion. - Troubadou
ren yttrar öfver denna nya sällsamma Deoläti sjelfpåstådda brist den högsta för
undran, och säger att Deolätus i sina skrifter, sina verkningar och sitt umgänge 
med menniskor hittills förrådt helt annat, än brist på religion. - Deolätus infaller: 
Ack! hvad förrådt? Dock icke ett i Gud tåligt, fördragsamt, allt skapadt med kär
lek och skoning omfattande, med verlden och sig sjelf i lifvets djupaste rot för-
sonadt sinne?81 
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Deolätus formulerar sitt utanförskap inför den religiösa erfarenheten med 
ordalag som skulle kunna vara hämtade från den pietistiska andaktslittera
turens utförliga beskrivningar av olika andliga tillstånd enligt det schema 
som brukar benämnas nådens ordning. Han säger sig nämligen ännu sakna 

[...] den högsta förklaringen af alla menskliga känslor och lidelser i en sannfärdigt 
lefvande och verksam tro, som dock är den egentliga blomman af hvad man kallar 
religion? Kanske god vilja dertill; men ännu föresväfvar mig denna milda, ljusa, 
redan på jorden himmelska sinnesstämning mera såsom ett ideal i betraktelsen och 
fantasien, än att den lekamligen hos mig öfvergått till saft och blod, till den luft 
som jag andas, den krets inom hvilken mitt Jag hvarje ögonblick rör sig, den ton 
som utan afbrott stämmer min varelses fibrer - och tills man kommer derhän, står 
man ännu utom tröskeln af den sanna fromhetens och andaktens område.8z 

För att ge konkretion åt detta fromhetsideal berättar Deolätus hur han vid 
flera tillfällen iakttagit en eremit »sitta på trappan till kapellet och spela på 
mandolin för en liten krets af åhörare, samt dervid afsjunga med en ålder
domlig, men ännu manligt full och skön röst lofsånger till Gud och hans 
heliga, upplyftande uppmuntringar till en christlig vandel o.s.v., af honom 
sjelf författade«.83 Deolätus beskriver »eremitens vördiga gestalt, de hvita 
lockarne, de inspirerade ögonen, huru han satt i en krets af små barn, som 
tryckt sig intill honom och lyssnande omfattade hans knän«.84 Eremiten 
sjunger en legend, till vilken alla uppmärksamt lyssnar, »en i djup sorg 
klädd qvinna«, »ett ungt, älskande, kanske nygift par«, »ett lustigt säll
skap af ungdom i en Osteria« och »en gammal man«.851 eremiten och hans 
sång säger sig Deolätus se sitt skaldeideal och uttrycker en önskan om att 
få förverkliga detta. 

Så, min älskade vän, hoppas ock jag engång, och Gud gifve snart, sittande, om ej just 
på tröskeln af ett kapell, dock på tröskeln af en hydda som är invigd åt alla fridens 
andar, få anstämma helt andra sånger, i hvilka jag icke, som nu, utgjuter en het och 
vild låga af otillfredsställd trånad under skiftande skimrande former som hänrycka 
mängden, utan en mild och jemn, skärad och helgande flamma, en stilla flägt af 
hugsvalande lugn från himlens chorer o.s.v., om jag ock ej då äger en talrikare åhö
rare-samling än den bästa, nemligen de oskyldiga, de älskande, de bedjande, de 
drömmande och de vid njutningen af Guds gåfvor obekymradt glädtiga.86 

Kort efter denna stämningsbild förvillar sig Deolätus i den stora vilda sko
gen och möter inom kort den gamla krokryggiga käringen, som strax för
vandlar sig till den sköna fen. Av hennes mun får han nu höra att det är hon 
som transformerat sig från den förskräckande molnkolossen till den sköna 
Madonnan med barnet och vidare följer hennes utförliga undervisning. 
Man kan utan vidare påstå att epifanin kommer som ett svar på Deolätus 
tvivel. 
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Elegin »Ave Maria« utmålar i s itt slutparti en alldeles likartad kvälls
stämning. Ur en ruin, där även ett litet kapell är inbyggt, träder en eremit 
fram. Liksom i utkastet till Fågel b lå beskrivs han som silverlockig samt 
med gitarren, i utkastet mandolinen, tryckt till sitt bröst. Plötsligt börjar 
han sjunga, »en helig legend«.87 Åhörarna flockas lyssnande omkring ho
nom, de trötta vingårdsarbetarna och de svartlockiga barnen. Den unga 
änkan, som även apostroferas i prosautkastet, vänder sig lyssnande om och 
lyfter sig för ett ögonblick ur sin inåtvända sorg. 

Elegin avslutas med diktjagets önskan att själv få sjunga en sång lik den 
eremiten sjöng, samma önskan som Deolätus uttrycker i prosautkastet till 
Fågel Blå. 

Så jag hoppas engång, om ock ej i e n skog af plataner, 
Om på tröskeln ock ej af ett Marias capell, 
Dock vid en hyddas dörr, der de Himmelska ut- och ingå, 
Höja en sång, som är lik denna förtjusande qväll!88 

Man kan alltså konstatera att iscensättningarna i prosautkastet och i elegin 
är i det närmaste identiska. Utifrån dessa tydliga överensstämmelser är det 
av intresse att se i vad mån Atterbom gjort bruk av prosautkastets epifani. 

Elegin tar sin utgångspunkt i vesperringningen. Bönerna till jungfru 
Maria stiger samtidigt från tusen olika håll. Dessa rop framställs inte först 
och främst som privata böner från ett stort antal isolerade individer, utan 
snarare som ett samfällt kollektivt utrop. Detta mäktiga intryck av gemen
samt uttryckt längtan skapar därför också en beredskap för att jungfrun 
som svar på bönerna kommer att uppenbara sig. 

Ave Mariai de ropa; och Ave Mariai det svaras 
Redan från tusende håll; chörer af qvinnor och män 
Hylla den Heliga re'n i de nicher, de landtliga bönhus, 
Hvilka vid vägarne fritt skydda dess altarebild. 
Hör! hur, i kraftigt och ömt afvexlande röster, de bruna 
Männen, med makar och barn, alla af romersk gestalt, 
Nu på Försonarens Moder, af mödrar den blidaste evigt, 
Hopa, i smekande ton, tusen de sötaste namn!8y 

I denna kollektiva tillbedjan känner sig diktjaget hemmastatt, och den pro
testantiska konfessionen ger inte anledning till någon protest. Elegin ut
vecklar sig härefter till en teologisk utläggning, där tanken på den katho-
liska kyrkan utvecklas, dvs. den kyrka, som överskrider tidens och rum
mets gränser och kan göra »en verld af de två, hvilka dess lemmar bebo«.90 

I denna sant universella kyrka fungerar kommunikationen mellan himmel 
och jord i båda riktningarna. Människornas böner når fram till helgonen 
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och dessa månar om människorna. I synnerhet kan detta sägas om Maria, 
som genom sina förböner vädjar till Sonen. 

Att den Qvinna, som korades ut att föda Messias, 
Dristar ännu till sin Son rigta en moderlig bön? -
Skulle väl sällhetens rymd mer trångt begränsa, än stridens? 
Skulle det hjerta, som här redan var himmelens bild, 
Ej utvidga sig der till gudomlig godhet, och famna 
Menskornas ätt, till hvars tjenst sjelfve seraphen ju sänds?yl 

Denna teologiska utläggning mynnar ut i diktjagets bekännelse till den 
heliga Jungfrun. Han instämmer i de tusen böneropen och blir ännu en röst 
i den stora skarans kollektiva tillbedjan: »Avel välan, så ropar ock jag till 
Dig, o Maria; / Afven för mig, helt visst, Kärlekens Moder du är!«92 I 
samma stund sker också Mariauppenbarelsen, kopplad till den nattliga 
naturupplevelsen. 

Genom din slöja af gull och purpur, o stjernornas drottning, 
Ser jag din rörande blick, ser jag din mysande munn, 
Ser jag ditt anlete le ur de nattliga lockarnas vågor, 
Hvilka med rikt majestät svalla omkring dess oval.93 

Dessa versrader kan återföras till diktjagets betraktande av månen, omgi
ven av »de nattliga lockarnas vågor«, dvs. de upplysta kvällsmolnen. Trots 
anknytningen till den konkreta naturupplevelsen tror jag att elegin primärt 
vill förmedla upplevelsen av en epifani. Tre gånger i tät följd apostroferas 
seendet på ett sätt som anknyter till visionsdiktningen. Med bruk av reli-
gionsfenomenologisk terminologi kan man tala om en månepifani och så
tillvida bevaras ännu sambandet med den religionssynkretistiska tenden
sen i upplysningarna till »Skaldarmal«. 

Trots månens roll i elegin är dock det synkretistiska draget nedtonat till 
ett minimum. Mariagestaltens naturfilosofiska innebörd spelar inte heller 
någon viktig roll. I stället framträder den klassiskt teologiska tolkningen av 
jungfru Maria med osedvanlig pregnans. Elegin frammanar ju på intet sätt 
Madonnan som kroppslig gestalt, utan framstår snarare som en uppenba
relse av hennes moderliga väsen. Maria framställs som mater misericor-
diae, som genom sin moderskärlek och sina förböner omsluter mänsklig
heten. Dessa uttryck för en genuin Mariafromhet framstår, trots sin still
samma framtoning, som ett tydligt drag i Atterboms elegi. 

Om min hypotes är riktig, nämligen att årtalet 1818 inte hänvisar till en 
okänd förlaga, utan direkt refererar till prosautkastet till Fågel blå, som 
således utgör elegins enda förlaga, är förändringarna påtagliga. Det som i 

231 



prosautkastet framstår som en första antydan om en förskjutning från ro
mantisk synkretism i riktning mot inombibliskt bildval, har i elegin Ave 
Maria utvecklats till en uppenbarelse av Marias moderliga kärlek. 

Lycksalighetens ö och Den gudomliga komedin 
Lycksalighetens ö. Sagospel i fem äfventyr utkommer i två delar med några 
års mellanrum, den »Förra Afdelningen« 1824 och den »Senare Af del
ningen« 1827.94 Sagospelets första äventyr, »Luftresan«, inleds med att 
hyperboréernas kung Astolf går vilse under en vinterlig jakt och hamnar i 
vindarnas grotta. Där möter han västanvinden Zephyr, som berättar om 
Lycksalighetens ö och dess drottning Felicia. Astolf, som redan i drömmen 
har sett och förälskat sig i henne, ber Zephyr om att bli förd till lyckoön. 
Andra äventyret inleds med Astolfs ankomst och rubriken anger att »Kär
leken« mellan Astolf och Felicia är äventyrets huvudangelägenhet. 

Tredje äventyret, som inleder sagospelets andra avdelning, har rubriken 
»Skilsmessan«. Efter en trehundraårig kärlekslycka väcks Astolfs plikt
känsla och hemlängtan till liv. Felicias moder, nattdrottningen Nyx, uppen
barar sig och kräver att de två älskande skall skiljas åt. Detta är sagospelets 
första Nyxepifani. Fjärde äventyret, »Hemkomsten«, beskriver Astolfs 
ohjälpliga främlingskap i den Hyperboreiska Republiken och hans beslut 
att återvända till lyckoön. På »Återfärden«, det femte äventyret, hinns 
Astolf ikapp av Tiden och dör. Lycksalighetens ö går under och Nyx träder 
fram i en andra epifani, som också avslutar hela sagospelet. 

Denna ytterligt kortfattade resumé indikerar att mina läsningar av Lyck
salighetens ö inte gör anspråk på att vara helhetstolkningar av sagospelet. 
En sådan ambition skulle ligga långt utanför avhandlingsarbetets ramar. 
Eftersom syftet primärt är att tolka världsmodersgestalten i spänningsfäl
tet mellan romantisk synkretism och traditionell kristendomsuppfattning, 
kommer fokus att riktas mot sagospelets två Nyxepifanier. Trots att syftet 
är avgränsat, är förhoppningen att mina läsningar skall utgöra ett bidrag 
till en fördjupad förståelse av sagospelet. 

Lycksalighetens ö har undertiteln »Sagospel i fem äfventyr«. Frågorna 
kring verkets genretillhörighet har därför naturligt nog kommit att inriktas 
på sagospelsformen. I kapitlet om Almqvists ungdomsverk Murnis vidgade 
jag genrediskussionen genom att ställa frågan om verkets relation till 
visionslitteraturen. Likartade frågeställningar kan vara fruktbärande också 
vad gäller Lycksalighetens o, dels frågan om sagospelets förhållande till 
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visionslitteraturen i a llmänhet, dels frågan om sagospelets relation till ett 
specifikt verk, Dantes Divina commedia. 

Romantikernas fascination inför Dantes komedi är väl känd och Atter-
bom utgör i det hänseendet inget undantag. Hans intresse kan spåras redan 
till tiden före utlandsresan, men det tar verklig fart i och med denna. Carl 
Fehrman har i essän »Dante i Sverige« sammanfattat arten och omfatt
ningen av Atterboms Dantestudium, i synnerhet under vistelsen i Italien. 

Avgörande för Atterboms Dantestudium blev den italienska resan vid slutet av 
1810-talet. Redan före den hade han planerat att skriva en magisterdissertation 
om Dante. Uppslaget fullföljdes aldrig; men under Italienresan börjar han på all
var fördjupa sig i komedien. I Rom inköpte han - enligt en anteckning i den 
otryckta dagboken - ett vackert exemplar av Divina commedia på italienska. Och 
när han besöker Florens är staden för honom bland annat och framför allt »Dan
tes härliga födelsestad«.^5 

Trots rikliga belägg för Atterboms ivriga Dantestudium finns ytterligt få 
exempel, där forskare påvisat något nämnvärt Danteinflytande på Lycksa
lighetens ö. I den mån jämförelser har gjorts, har dessa oftast avsett en
skilda detaljer.96 En viktig frågeställning gäller dock huruvida Komedin 
kan ha påverkat Atterboms sagospel på ett mer genomgripande sätt, struk
turellt och tematiskt. Dessa principiellt viktiga frågeställningar har grund
ligt diskuterats av Holger Frykenstedt. Han hävdar att Atterboms Dante-
studium måste ses i ljuset av diktarens starka lärjungeförhållande till Schel
ling. Mästaren hade själv skrivit en avhandling, Über Dante in philosophi
scher Beziehung och Atterbom hade för avsikt att skriva sin magister
dissertation i samma ämne, därtill »otvivelaktigt inspirerad av Schellings 
arbete«.97 Enligt Frykenstedt beundrade Atterbom, i anslutning till Schel
ling, framför allt Dantes förmåga »att förena alla bildningens element i en 
absolut poetisk enhet«.98 Däremot vill Frykenstedt knappast kännas vid 
några direkta influenser på det tematiska planet. Snarare är han angelägen 
om att distansera sagospelet från den kristna mytologins uttrycksformer: 
»Den moderne diktaren, framhåller Schelling vidare, måste skapa på sam
ma sätt som Dante och tillägna sig en speciell mytologi 'aus dem Stoff 
seiner Zeit, ihrer Geschichte und ihrer Wissenschaft'. Det gällde för dikta
ren att själv skapa en ny mytologi«.99 A ena sidan innebär Frykenstedts 
resonemang att Komedin ur principiell synvinkel är ytterst betydelsefull. 
Den moderne diktaren skall skapa sitt verk i dess anda. A andra sidan visar 
sig Komedins stora betydelse genom att den, paradoxalt nog, är alldeles 
osynlig på det tematiska planet. Den moderne diktaren skall skapa sin egen 
mytologi. 
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Otvivelaktigt har Frykenstedt lyft fram en utomordentligt viktig aspekt 
av Atterboms Dantestudium. Jag vill dock göra två invändningar. För det 
första framstår det som rimligt att försöka förstå Atterboms Danteintresse 
även utifrån andra utgångspunkter än Schellinginflytandet. Otvivelaktigt 
mötte Atterbom t.ex. hos nazarenerna ett Dantestudium, där kopplingarna 
till katolsk teologi och katolskt fromhetsliv var tydliga.100 Detta till skill
nad från Schelling, vars Danteintresse primärt tycks ha varit av estetisk och 
filosofisk art. För det andra vänder jag mig mot Frykenstedts ovilja att er
känna någon som helst påverkan från komedins kristna föreställnings
värld. Av dessa skäl vill jag på nytt pröva frågan om Komedins betydelse 
för Lycksalighetens ö. 

I tidskriften Svea för året 1825 lät Atterbom publicera dikten »Be-
frierskan« med undertiteln »Prolog till Lycksalighetens O«.101 Av okänd 
anledning kom prologen att utgå ur den slutliga versionen av sagospelet. 
Trots detta har Atterbom uppenbarligen velat få dikten publicerad i nära 
anslutning till utgivningen av sagospelet, närmare bestämt mellan förra 
delen 1824 och senare delen 1827. Om »Befrierskan« vore att uppfatta 
som en helt fristående dikt, vore det knappast berättigat att tillmäta den 
någon större betydelse. Utgivningsåret i kombination med undertiteln gör 
det dock rimligt att läsa prologen som en viktig kommentar till sagospelet. 

Redan prologens anslag alluderar tydligt på Komedin: »Jag ensam gick 
i skogen ut en dag«.102 Trots den vårliga skogens skönhet, är diktjaget 
uppfyllt av djup melankoli. Därför vandrar han »dyster mellan stammar 
fram«.103 Genom diktjagets modfällda sinnesstämning blir anknytningen 
tydlig till Dantes dunkla, dystra och svårgenomträngliga skog: »Till mitten 
hunnen på vår levnads vandring / hade jag i en dunkel skog gått vilse / och 
irrat bort mig från den rätta vägen.«104 

Denna dystra sinnesstämning bryts dock av en plötslig uppenbarelse: 
»Då slog ett skimmer, likt en blixt, min syn, / Och fyllde rymden snart från 
mark till skyn.« Det visar sig vara en gudinna. 

I grottans öppning stod, med purpurdrägt, 
En qvinlig varelse, af gudaslägt, 
Odödligt skön, i hvarje drag en vår; 
Med drottningskrona på sitt mörka hår; 
Från hennes ögon, hennes läppar log 
Den nya dag, som öfver nejden drog.105 

Gudinnan presenterar sig som hans barndoms fe, som kommit tillbaka för 
att gjuta nytt liv i hans domnade hjärta. »'Hur kan du mig med denna 
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undran se? / Är jag ej känd? din glada barndoms Fée? / Som, då du än i 
dunkla vaggan låg, / Du öfver dig i strålar lutad såg?«Ioé Liksom Beatrice, 
som ytterst har sitt uppdrag från jungfru Maria, skall hon leda honom rätt. 
Därför kallas hon också av diktjaget för hans »ledsagerska« och liksom 
Dante ställer frågor om de gestalter de möter på vägen, kan diktjaget ställa 
frågan till sin följeslagerska: »Hvem är den Gamle der, som ropar så?«107 

Hon är också, likt Beatrice, hans beskyddare som alltid är beredd att träda 
fram och svara i den dödliges ställe när han möter anklagande frågor som 
han inte mäktar besvara. När diktjaget kommer in i de stora diktarnas 
krets, får han av Phantasus den stränga frågan: »'Hvem har väl öppnat 
denna rymd för Dig?'« Gudinnan träder genast fram och svarar: »'Det har 
jag\ Var mild!'«108 

När diktjaget i slutet av andesynen står i kretsen av stora diktare räcks 
en bokrulle åt honom: »Med bäfvan in i kretsen då jag steg: / En rulle räck
tes mig; men skygg jag teg; / På dessa kämpars, dessa skalders rund / Ett 
ögonkast förstummade min mund.«109 Här alluderar dikten på Infernos 
fjärde sång, där Dante i Limbo möter antikens skalder och filosofer. Lik
som Dante tas han upp i diktarnas krets, även om en genomträngande 
blick från Shakespeare, »skaldernes monark«, berövar honom sansen.110 

När han vaknar upp finner han sig »Allena stå i skogen, som förut; / Så fick 
min sköna andesyn sitt slut!«111 Det visar sig dock att sagoskriften som 
räcktes honom fortfarande ligger kvar i hans hand och på rullen står titeln 
Lycksalighetens Ö skriven. 

Till denna kortfattade presentation av dikten vill jag foga två kommen
tarer. Gudinnan benämner sig »barndoms Fée«, vilket nästan ordagrant 
ansluter till Deolätus beskrivning av sina tidigaste barndomsminnen av 
Gendillah i det stora prosautkastet till sagospelet Fågel blå. Hon presente
rar sig nämligen för Deolätus som hans »lefnads fee« och det tycks honom 
»som hade han redan flera gånger sett denna himmelska gestalt, ja som om 
hon i hans spädaste barndom hade stått vid hans vagga och lutat sig leende 
öfver honom«.112 

Man bör även observera prologens anknytning till visionslitteraturen. 
Den är visserligen utförd med lätt och lekfull hand, men är icke desto min
dre påtaglig, t.ex. i beskrivningen av gudinnans plötsliga uppenbarelse: 
»Då slog ett skimmer, likt en blixt, min syn«. Återigen handlar det om en 
epifani. Anslutningen till visionsdikten blir också tydlig genom hänvis
ningen till bokrullen. I profeten Hesekiels bok, en av visionslitteraturens 
grundtexter, sker profetens kallelse genom att en bokrulle räcks åt ho
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nom.113 Hesekiel får befallning att äta upp bokrullen och sänds därefter ut 
för att förkunna budskapet från Herren. 

»Befrierskan« uppvisar tydliga överensstämmelser med visionsdiktning
en. Förutom detta allmänna samband har jag även försökt påvisa en sär
skild koppling till Den gudomliga komedin. Att ett sådant samband före
ligger bestyrks av diktens slutstrofer. Där står diktjaget tankfullt, nyss upp
vaknat ur andesynen, med bokrullen i handen. Som ett kvardröjande eko 
av visionen ljuder ännu »fjerran« Gudinnans röst som förklarar sago
skriftens innebörd. 

»Jag gifvit dig min lefnads tragedia 
Sjung den, och var från andra sorger fri! 
Min källa hvarje dag dig öppen står: 
Men, om du dricker, drick, att det förslår! 
Hvad dels i Evighet, och dels i T id 
Jag är; mitt dubbla lifs försonta strid; 
Naturens vällust och Naturens qval; 
Det Skönas fall ifrån den himlasal, 
Der Kärleks sol och Kärleks stjernor bo: 
Allt detta sjung, till dina vänners ro!114 

Fredrik Vetterlund antyder, i försiktiga ordalag, att Atterbom skriver »näs
tan med en vändning à la Dante«.115 Med tanke på prologens övriga 
Danteallusioner vågar man uttrycka sig med ett större mått av frimodighet. 
Genom att kursivera sol och stjernor och knyta båda till Kärleken, allude-
rar Atterbom tydligt på Komedins avslutande rad om »den Kärlek som rör 
sol och andra stjärnor«.116 I det resebrev som publiceras i Svea 1820 
apostroferar Atterbom »den himmelska kärlek, som försonar sina verk 
med Sig«, varefter han citerar Komedins slutrad, »L'Amor, che muove '1 
Sole e 1' altre stelle«.117 

De tydliga allusionerna på Divina commedia i prologen »Befrierskan« 
knyter Atterboms sagospel till visionsdikten och därmed till en kristet-
mystisk grundtematik. I s in studie Dante and the Mystics framhåller Ed
mund G. Gardner Dantes starka beroende av kyrkofadern Augustinus. 
Detta gäller inte minst beträffande »Dante's mystical doctrine of the law of 
spiritual gravitation«. Enligt denna andliga gravitationslag är själen »moved 
by love as the body is by its weight, the gravitation of the will being to what 
it loves«.118 Även Anders Nygren, som karakteriserar »medeltidens reli
giösa egenart med uttrycket 'tendensen uppåt'«, ser Divina commedia som 
det förnämsta uttrycket för denna andliga gravitationskraft, som drar 
människosjälen mot Gud. 
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När Dante på sin vandring hunnit reningsbergets topp och därmed nått fram till 
det jordiska paradiset, är emellertid blott den ena hälften av hans väg tillrygga-
lagd. Buren av den omtalade andliga gravitationskraften fortsätter han sitt uppsti
gande, som nu antar formen av en direkt himmelsfärd. Från sfär till sfär, från salig
het till salighet går hans färd.119 

Även i sagospelet framträder »tendensen uppåt«.120 Visserligen ger denna 
vertikala rörelseriktning i mångt och mycket intryck av att vara platonskt 
allmängods, men den kristet-mystiska grundsyn som framträder i Dante-
allusionerna, skänker sagospelets uppåtriktning en större komplexitet. 
Holger Frykenstedt, som inte uppmärksammar Danteallusionerna, tolkar 
orden i »Befrierskan« om det »Skönas fall ifrån den himlasal, / Der Kärleks 
Sol och Kärleks stjernor bo«, som ett »fantasiens syndafall« och hävdar att 
prologen styrker en poesihistorisk tolkning av sagospelet.121 Otvivelaktigt 
har Frykenstedts tolkning starkt stöd i såväl sagospelet som i »Befrier
skan«. Genom prologens anknytning till Komedin kan man dock även 
tänka sig andra läsarter vid sidan av den poesihistoriska. 

Jag tror att sagospelets syndafalls- och försoningstematik, utifrån en all
män platonsk grunduppfattning, även tangerar den klassiskt kristna fräls
ningsproblematiken. Sagospelet beskriver inte bara poesins fall och förso
ning, utan även frågor kring den enskilda människans eller själens fräls
ning. Detta skulle innebära att Felicia inte bara förkroppsligar ett estetiskt 
och poesihistoriskt begrepp, utan även är en gestaltning av den fallna, men 
mot Gud uppåtstigande själen. Härigenom förklaras bl.a. Astolfs oklara 
roll i sagospelets slutscener. Frykenstedt hänvisar i detta sammanhang till 
samtida tyska bedömare, som hävdade att sagospelets slutscen framställde 
Astolfs öde i en otydlig dager. Enligt dessa bedömare hade Atterbom »icke 
låtit någon stråle av hopp lysa över Astolfs vidare öde« och inte heller »vi
sat om Astralis 'gereinigt und verklärt' skall återfinna honom«.122 Trots att 
Frykenstedt delvis söker tillbakavisa denna kritik, måste man i hög ut
sträckning ge bedömarna rätt. Astolf avförs relativt obemärkt från sago
spelet och fokus riktas helt och hållet mot Felicia och hennes slutliga väg 
mot återupprättelsen. Om Felicia å ena sidan betecknar den troende själens 
återvändande till det kristna gudaskådandet, tycks det som om Astolf å 
andra sidan betecknar det kroppsliga livet, som är underkastat dödens och 
förgängelsens lag. På samma sätt som det jordiska, sinnliga paradiset måste 
gå under och ersättas av ett himmelskt Paradiso, som inte har » Lycksalighet, 
men Salighet till namn« (LÖ II, s. 156), måste också Astolf, som för övrigt 
får den dubbeltydiga benämningen »Jordens son« (LÖ II, s. 155), dö. Där
med är Astolfs historia förd till sitt slut och sagospelets slutscen kan uteslu-
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tände ta sikte på Felicias försonande möte med Theophania och Barnet. 
Att syndafalls- och försoningstematiken tangerar sin traditionellt kristna 

innebörd bestyrks av den bibliska färgning som vissa av sagospelets gestal
ter får. Detta gäller i första hand Theophania och hennes Barn, till vilka jag 
senare får anledning att återkomma, men det gäller även Felicia, som an
tydningsvis associeras med den bibliska Evagestalten. 

När Astolf, i sagospelets första äventyr, kommer till Vindarnas grotta, 
berättar han för Zephyr, som sedermera blir hans vägvisare till Lycksalig
hetens ö, om sin stora tredelade dröm. I den första drömscenen betraktar 
Astolf en underbar ros, »En underblomma, ej mig känd till namn, / Ett 
mellanting af törnros och af solros, / Men högre, stoltare, än båda två.« 
(LÖ I, s. 80) Ur den höga rosens kalk stiger plötsligt Felicia fram, »En 
rosendrottning på sin rosenthron!« (LÖ I, s. 82). I den andra drömscenen 
möter Astolf Felicia i hennes kammare. Den höga rosen är tillfälligt avlägs
nad ur drömmen, men återkommer i den tredje drömscenens apokalyp-
tiska landskap: »Framför mig stod den fordna jätterosen, / Men brinnande 
af gyllne ljungeldsflammor.« (LÖ I, s. 88) Jag vill i detta sammanhang up
pehålla mig vid den andra drömscenen. 

På soffans yppiga skarlakans-täcke 
Hon lutad satt, med korsvis lagda knän; 
En liten silfverkorg på dessa stod, 
I vällust doftande, och spetsigt rågad 
Af frukter, gula såsom flammrödt gull. 
En höll hon mellan händerna, och sirligt 
Med en agatknif skiljde skalet af; (LÖ I, s. 84) 

Medan Felicia med omsorg skalar frukten, sitter Astolf tyst vid hennes föt
ter, helt uppfylld av hennes skönhet. 

Hon gaf mig då och då en blick, som samm 
I ljufva lågor; och när nu sitt värf 
Hon lyktat, räckte hon mig leende 
På spetsen af sin knif den läckra frukten. (LÖ I, s. 85) 

Carl Santesson tar fasta på drömscenens yttre iscensättning, särskilt dess 
orientalism. Symboliken håller sig dock »fördelaktigt tillbaka i detta andra 
drömavsnitt: den härskande suggestionen utav indolens, passivitet och nju
tande tidsfördriv tyda väl endast, förmodar man, på Astolfs dådförgäten-
het och själviska skönhetsrus.«123 

Krzysztof Bak anlägger ett religionsfenomenologiskt betraktelsesätt på 
den andra drömscenen och tolkar Felicias roll utifrån »frälsararketypen«. 
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Hennes uppgift är att vara »salvator«, dvs. förlossare och återlösare. Bak 
ser därför frukterna i Felicias kammare i samband med »de medeltida 
Kristusbilder där salvator skänker ungdomens nektar och odödlighetens 
gyllene äpplen«.124 

Holger Frykenstedt, som med stor konsekvens genomför sin poesihis
toriska tolkning av sagospelet, förstår den tredelade »drömallegorien« i 
anslutning till tanken på poesins syndafall och konsekvenserna av detta 
syndafall: »Drömmen är profetisk och ger en framställning i allegorisk 
form av det öde, som väntar icke blott Astolf utan även Felicia, 'den sinn
liga fantasien', allegoriskt framställd under samma symbol som vällusten i 
Roman de la rose.«125 Om man tar fasta på syndafallstanken, dock utifrån 
en teologisk innebörd i stället för den poesihistoriska, kan man tolka andra 
drömscenen som en allusion på Gamla Testamentets syndafallsberättelse. 
Atterbom åstadkommer denna koppling genom att ge den guldgula »läckra 
frukten« en central roll. Felicia håller den mellan sina händer, skalar den 
omsorgsfullt och räcker den åt Astolf på »spetsen af sin knif«. Man får ett 
bestämt intryck av att frukten ges samma skickelsedigra innebörd som 
lustgårdens förbjudna frukt. 

Andra drömscenens allusion på syndafallsberättelsen aktualiserar frå
gan huruvida relationen mellan Felicia och Nyx anknyter till det typologi
ska sambandet mellan Eva och Maria. Trots att hypotesen är lockande, 
måste man ställa mig tveksam. Visserligen är typologin Eva-Maria allmänt 
omhuldad av Atterbom. Allusionerna är dock alltför vaga och glimtvisa 
för att göra en hypotes om ett genomfört typologiskt samband trovärdig. 
Möjligen kan man, för att återknyta till frågan om Danteinflytandet, se ett 
samband mellan sluttablåns försonande möte mellan Felicia och Theo-
phania och mötet mellan Eva och Maria i den trettioandra sången i Paradi
set. Där undervisar Bernhard av Clairvaux om den himmelska rosens skön
het och dess gudomliga symmetri, där de heliga är placerade på samma sätt 
som kronbladen i en blomma. Överst i den himmelska rosen återfinns Jesu 
moder och vid hennes fötter sitter Eva. 

Det sår Maria helade och smorde 
slogs upp och inflammerades av henne 
som sitter där så skön vid hennes fötter.116 

Med hjälp av det typologiska sambandet mellan Eva och Maria fångar 
Dante, i några få rader, ett helt frälsningshistoriskt skeende - syndafallet 
med dess tragiska följder som dock slutligen förbyts i försoning och åter
upprättad gemenskap. Visserligen är skillnaderna tydliga. I stället för mor 
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och dotter handlar det i Komedin om två mödrar, Eva som mänsklighetens 
urmoder och Maria som Jesu och de troendes moder. Samtidigt föreligger 
otvivelaktigt stora likheter. I sagospelet möter vi liksom i Komedin två 
kvinnogestalter. Den ena står som representant för den fallna skapelsen, 
den andra representerar upprättelsen och återställelsen. Liksom Eva i 
Komedin, kastas Felicia ut från det jordiska paradiset ner i dödsriket, för 
att slutligen lyftas upp till det himmelska Faradiso, där hon och Theo-
phania, i likhet med Eva och Maria i Komedin, återförenas i ett försonande 
möte.127 

De två Nyxepifanierna - om den mytologiska 
tyngdpunktsförskjutningen i Lycksalighetens ö 

I kapitlets tre avslutande avsnitt vill jag diskutera olika aspekter av sago
spelets två Nyxepifanier, för det första frågan om den mytologiska tyngd
punktsförskjutningen, för det andra Kristusgestaltens roll och slutligen 
Mariagestaltens roll. 

Jag vill låta diskussionen kring de två Nyxepifanierna utgå från en 
mycket enkel observation. Epifanierna är tydligt åtskilda från varandra. I 
originalupplagan är det nära nog trehundra sidor mellan tredje och femte 
äventyrets epifani. Till denna i sig föga uppseendeväckande observation 
vill jag knyta frågan om likheter och skillnader. Uttrycker de två epi
fanierna, trots avståndet, samma mytologiska och filosofiska grundhåll
ning eller handlar det, förutom avståndet, även om avgörande skillnader? 
Och i så fall, kan dessa skillnader återföras till spänningsförhållandet mel
lan romantisk synkretism och traditionell kristendom? 

Holger Frykenstedt hävdar att sagospelet rakt igenom ger uttryck för en 
konsistent Schellingiansk åskådning. Ser man enbart till det budskap som 
Nyx förmedlar är man böjd att ge honom rätt. Båda epifanierna inleds med 
en monolog av Nyx. I den första epifanin följs monologen av den laddade 
uppgörelsen mellan Nyx och Felicia. I den andra epifanin följs monologen 
av en tablå där även sagospelets sluthymn är infogad. Såväl monologer 
som samtal fokuserar genomgående kärleken som en universell och allt 
genomströmmande kraft, där gudomlig och mänsklig kärlek återförs till en 
och samma källa. »Är Kärleken ej själens högsta lif ? « (L Ö II, s. 159), frå
gar Nyx retoriskt i s itt samtal med Felicia. Frykenstedt konstaterar i an
slutning till detta citat att läran om den universella kärleken spelar »en 
utomordentligt stor roll i det platoninspirerade kunskapsteoretiska tän
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kandet efter Augustinus«.128 Frykenstedt har otvivelaktigt rätt när han 
betonar den nyplatonska universella kärlekslärans betydelse för Atter-
boms sagospel.129 När Felicia ställs inför kravet på skilsmässa från Astolf 
och med ängslan ställer frågan om återförening: »Jag hvilar der ånyo vid 
min Astolfs bröst?« svarar därför Nyx: »Vid mitt jag gerna samlar alla 
kärlekspar.« (LÖ II, s. 168 f.) Detta löfte om återförening återklingar även 
i sagospelets sluthymn. 

Skiljer stoftet hjertan? 
Stoftet, skuggors hem? 
Kärleken och Smärtan 
Räcka bortom dem. 

Kärleken och Smärtan, 
Barn af samma hus, 
Föra trogna hjertan 
Hem till samma ljus. (LÖ II, s. 452 f.) 

I denna bild av kärleken som en universell och hela tillvaron genom
strömmande kraft, framställs även döden som en försonande och befri
ande makt. I Nyx' inledande monolog i den första stora epifanin beskriver 
hon sina tre söner som befriare i olika avseenden. 

Som perlor på ett snöre, hänger tingens band 
Omkring min hals; och kände de mitt sinnelag, 
De visste ock den framtid af befrielse, 
Som jag och mina söner tre bereda dem! (LÖ II, s . 152) 

Carl Fehrman har träffande beskrivit de olika aspekter av befrielse som 
kan tillskrivas de tre sönerna: »Barnet med vallmokransen, Sömnen, är en 
befriare från dagens mödor och kval. Körsvennen med facklan, Thanatos, 
får ofta hos tidens platoniserande författare epitetet befriaren. Också Eros' 
makt hade Atterbom själv upplevt under befrielsens aspekter: i mystisk
erotisk mening är Eros en befriare ur individualiteten.«130 Detta synsätt på 
döden som befriare ur stoftets bojor återkommer vid upprepade tillfällen i 
de båda Nyxepifanierna. I sagospelets sluttablå kan vi dock iaktta en dras
tisk scenförändring. I stället för döden som befriaren kommer vi att möta 
den besegrade döden. 

Den universella kärlekslära som genomsyrar båda epifanierna utgör 
otvivelaktigt ett sammanhållande band. Om man däremot ser till epi-
faniernas mytologiska gestaltning är kongruensen inte lika självklar. Tvärt
om kan man iaktta en tydlig mytologisk tyngdpunktsförskjutning. 

I den första epifanin är det uppenbart att den antika mytologin sätter 
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ramarna. Ur bakgrundens »mörker nalkas, på en vagn af ebenhols, dragen 
af tolf svarta gripar, en hög qvinnogestalt; höljd i v id, svart, stjernstickad 
skrud, med ett halfmån-likt diadem på sitt hufvud och en spira af serpen
tin, liknande en ormstaf« (LÖ II, s. 149). I den andra epifanin strålar plöts
ligt ett kors på himlen. 

FELICIA, dödsblek, med lutande gång och vacklande steg, visar sig inom syn
kretsen. I d etsamma förmörkas fästet helt och hållet; men midt på himlen fram-
strålar ett ofantligt Kors, sammansatt af stjernor. NYX, såsom THEOPHANIA, 
sitter på en molnbädd vid Korsets fot, omfamnar det och trycker till sitt bröst ett 
Barn, som på hennes sköte leker med en stjernlilja. THANATOS ligger på knä 
framför moln-thronen. Felicia, som ser Barnet vinka sig, sjunker ned till marken, i 
bedjande ställning. (LÖ II, s. 452) 

Holger Frykenstedt, som starkast värnar om den Schellingska filosofins 
primat och värjer sig mot tanken på ett frambrytande teologiskt inflytande, 
menar att ingen avgörande förändring äger rum i den avslutande epifanin: 
»Den stjärnkrönta Theophania står som slutscenens centralfigur, omgiven 
av symboler, vilka snarast höra hemma i d en grekiska mytologien.« Hon 
framställs i en »rent mytologisk gestalt och icke som en jungfru Maria«. 
Atterbom avslutar sitt sagospel, inte »med scener från paradiset, från den 
rent kristna mytologien, utan valde grekiska symboler«.131 Här måste 
Frykenstedts exkluderande hållning ifrågasättas. 

Jag vill hävda att korset i sluttablån signalerar en tydlig mytologisk 
tyngdpunktsförskjutning. Enligt scenanvisningarna framstrålar på himlen 
»ett ofantligt Kors, sammansatt af stjernor«. Nyx, »vid Korsets fot, om
famnar det« (LO II, s. 452). Nyx omfamnande korset ansluter nära till den 
ikonografi, som hör samman med personifikationen av en av de tre teolo
giska dygderna, nämligen Fides, dvs. Tron. Ett av Fides attribut, vanligt 
inte minst i svensk kyrkokonst, är korset, som kvinnan, den personifierade 
Tron, bär i sin famn eller stående, alternativt sittande, omfamnar.132 

Holger Frykenstedt visar på korsets betydelse men reducerar det, i mitt 
tycke alltför lättvindigt, till en allmänreligiös symbol.133 I sagospelet sägs 
korset vara sammansatt av stjärnor och det är också dessa stjärnor som 
sjunger sagospelets slutkör. Enligt Frykenstedt handlar det här om »gre
kiska symboler«, vilket visar »att det ej var fråga om att skapa en religiös 
diktning i vedertagen mening. Det är stjärnorna, symbolerna för Platons 
och Schellings idéer, som sjunga sluthymnen, icke en kör av änglar«.134 Nu 
vill jag hävda att det ofantliga av stjärnor bildade korset på himlen inte i 
första hand alluderar på Platon eller Schelling, utan på Den gudomliga 
komedin. I Paradisets fjortonde sång ser pilgrimen Dante, när han befinner 
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sig i planeten Mars krets, ett stort stjärnbestrött kors. De flammande ljus
lågor, som ständigt befinner sig i rörelse och tillsammans formar korset, 
visar sig vara de saligas själar, som tillsammans stämmer in i den stora lov
sången. 

Som harpa och fiol med strängars samklang 
frambringar välljud, ljuvt att höra även 
för den som ej kan urskilja dess toner, 

så steg en melodi från alla lågor 
på detta kors och gjorde mig helt hänryckt 
fast inte jag förstod vad hymnen sade.135 

På likartat sätt kan de stjärnor som tillsammans formar det flammande 
korset i Lycksalighetens ö förstås som de saligas själar. Och, liksom i Kom
edin, sjungs sagospelets sluthymn »i chor« (LÖ II, s. 452) av dessa stjärnor 
eller själar. 

Även innehållsligt alluderar sluthymnen vid två tillfällen på korset. I 
diktens tredje strof talas nämligen om livets träd. 

Der, försont med pligten, 
Under Lifvets trä 
Står den fagra Dikten 
Vid sin Faders knä. (LÖ II, s. 453) 

Strofen anknyter dels till orden i Första Mosebok om »lifsens trä mitt i 
lustgårdenom«,136 dels till orden om det återvunna paradiset i Uppen
barelsebokens sista kapitel: »Mitt uppå hans gator / och på båda sidor 
widh älfwena stod lifsens trä«.137 Eftersom sluthymnen omedelbart anslu
ter till visionen av det strålande korset framstår det som uppenbart att or
den om livets träd skall sammankopplas med Kristi kors. Denna samman
ställning är av gammalt datum, både i den sakrala konsten och diktningen. 
Välkänd är t.ex. Fortunatus hymn: »Höga kors, du enda ädla / Bland de 
träd som vuxit här«.138 Diktens slutstrof apostroferar korset på nytt. Där 
uppmanas Felicia att ta del i stjärnornas kör och på nytt låta dem höra 
hennes toner. 

I en helgad yra, 
Gif dem åter lopp! -
Lyssna! - Svan och Lyra 
Ropa dig hitopp! (LÖ II, s.454) 

Slutstrofen anknyter till diktens iscensättning med stjärnorna som sjunger 
i kör. Svanen och Lyran är ju båda kända stjärnbilder på norra hemisfären. 
Man kan reflektera över Atter boms val av stjärnbilder. Lyran framstår som 
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ett givet val med tanke på den tydliga kopplingen till dikten och sången. 
Valet av Svanen framstår som mer svårtolkat. Enligt min mening kan det 
dock förklaras med stjärnbildens alternativa benämning. Den är nämligen 
även väl känd under namnet Norra korset. Apostroferingen av korset är 
således alldeles för stark för att bara kunna betraktas som ett allmänt myt
ologiskt ornament. Genom korset får den kristna bild- och föreställnings
världens framträdande i sagospelet karaktären av en uppenbarelse. 

Varför utformas sagospelets slutepifani som en tablå? Åtminstone två 
svar har avgivits på denna fråga. Ulla-Britta Lagerroth hävdar att sago
spelet, även om det är ett läsdrama, bör relateras till samtidens opera, ba
lett och teater. Detta gäller också sagospelets sluttablå: »Själva slutscenen 
blir en genomarbetad tableau vivant, inte ovanlig som bildmässigt 'fry
sande' final på tidens opera- och teaterscen.«139 

Även Roland Lysell har ägnat uppmärksamhet åt utformningen av sago
spelets slutscen. Lysell invänder inte »mot Frykenstedts teckning av Atter-
boms schellingianska livsåskådning, utan snarare mot hans hävdande av 
dess relevans för dramat«. Atterbom skrev nämligen, mot sina egna avsik
ter, »ett drama som i väsentliga drag förkastar den harmonilära som så ofta 
kommer till uttryck i hans föreläsningar, brev och uppsatser«.140 Denna 
»spricka« i texten framträder med särskild tydlighet i sagospelets slutscen, 
som innebär »fördubbling och intensifiering, snarare än total kvalitets
förändring«. Något verkligt överskridande från lycksalighetens till salig
hetens värld kommer aldrig till stånd, utan den morgonrodnad som avslu
tar sagospelet är i själva verket »begynnelsen till ett nytt drama, ett salig
hetens drama, där precis samma strukturer skulle uppträda som i det just 
fullbordade, fastän mycket starkare, mer intensiva, fördubblade«.141 Den 
uteblivna kvalitetsförändringen leder i sin tur till en »språklig tragik«, som 
består i att det paradisiska språket inte är tänkbart »ens i mytens eller 
fiktionens form«. Därför är »den språkliga dimensionen borta« och Atter
bom ger »blott en rad sceniska tecken för händelseförloppet vid Felicias 
initiation i Theophanias (Nyx') rike.«142 

Min hypotes om de två epifanierna som uttryck för ett spänningsförhål
lande mellan romantisk synkretism och traditionell kristendomsuppfatt
ning, ansluter i någon mån till tanken på sagospelets sprickbildning. Slut
satserna går dock i en annan riktning än Lysells. För det första vill jag 
hävda att en »kvalitetsförändring« äger rum. I sluttablån kan man iaktta 
en tydlig mytologisk tyngdpunktsförskjutning, där de kristna symbolernas 
och, som vi skall se, de bibliska centralgestalternas teologiska innebörd 
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tenderar att restaureras. För det andra kan Felicias och de andra gestalter
nas tystnad i sagospelets sluttablå, vid sidan av den teateranknytning som 
Lagerroth påvisat, även förstås utifrån sagospelets anknytning till den 
kristna mystiken. Återigen vill jag peka på sambandet med Den gudomliga 
komedin. 

De medeltida mystikerna uppehåller sig ofta vid språkets oförmåga och 
otillräcklighet att på ett adekvat sätt göra rättvisa åt mötet med det gudom
liga. Så även i Komedins avslutande sång, där pilgrimen ställs inför uppgif
ten att återge visionen av Treenighetens mysterium. 

Mitt ordförråd skall nu bli mera fattigt, 
även i sådant som jag minns, än barnets 
som fuktar vid en moders bröst sin tunga.'43 

Visserligen förnyar han försöket att beskriva det gudomliga mysteriet som 
en vision av färg och ljus, där tre ringar speglas i varandra, men måste strax 
åter konstatera att språket inte räcker till för att beskriva den mystiska 
erfarenhetens innersta karaktär. 

Hur torftigt känns ej här mitt tal, hur kraftlöst 
mot vad jag minns! och minnet, mot det sedda, 
är så, att »svagt« icke är rätta ordet.'44 

I tredje äventyrets epifani tangerar Nyx likartade tankegångar: »Är Kärle
ken ej själens högsta lif? och är / Det högsta, öfverallt, ej evig hemlighet? / 
Än aldrig utan fara blef den anförtrodd / Åt ord« (LÖ II, s. 159). Fryken-
stedt ser citatet i samband med den intellektuella eller spirituala åskåd
ningen. Denna åskådning uppfattar Frykenstedt som en rent intellektuell 
kunskapsväg, artskild från den kristna mystikens: »Denna kärlek nås blott 
i den spirituala åskådningen, som är högre än tro och sinneskunskap«, vil
ket innebär att »det i ord uppenbarade måste renas av filosofien«.145 Enligt 
min mening ligger det dock närmare till hands att tolka Nyx ord utifrån 
mystikens insikt om språkets begränsningar. 

I detta sammanhang kommer Frykenstedt in på frågan om Atterboms 
intresse för Bernhard av Clairvaux. Av hans framställning får man in
trycket att den uppmärksamhet Atterbom ägnar den medeltide mystikern 
uteslutande är filosofiskt motiverad. Atterbom återfinner hos Bernhard en 
kunskapsteoretisk uppfattning som ligger nära hans egen teori om den 
spirituala åskådningen. Det är dock tänkbart att även intresset för Bern
hard är genererat av Atterboms intensiva umgänge med komedin. I sin 
egenskap av kontemplativ mystiker får Bernhard av Clairvaux göra tjänst 
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som den siste av Dantes vägvisare. Även Bernhards omvittnade Maria-
fromhet apostroferas i komedin, som när han presenterar sig själv i den 
trettioförsta sången i Paradiset. 

Då talade den vördnadsvärde gamle: 
»För att du rätt må avsluta din resa 
- t ill det har bön och helig kärlek sänt mig -

låt ögat glida över denna trädgård, 
ty skådandet av den skall förbereda 
din blick att stiga upp mot gudomsljuset. 

Och himlens drottning, som mitt hjärta lågar 
i häftig kärlek för, skall därtill skänka 
sin nåd, ty jag är hennes trogne Bernhard.«146 

Atterboms intresse för Bernhard kommer bl.a. till uttryck i studiet av Au
gust Neanders bok Der heilige Bernhard und sein Zeitalter. Frykenstedt 
har uppmärksammat ett brev, där Atterbom anser Neanders bok »höra till 
'den vortrefflichsten Büchern, die jemals in der Welt gedruckt worden 
sind'«. Neanders arbete visar, enligt Frykenstedt, »att det högsta enligt 
Bernhard var outsägbart och icke kunde fattas med våra sinnen eller med
delas genom ord utan blott upplevas i en andlig åskådning«.147 Sådana 
läsefrukter skulle ha gett bränsle åt Atterboms strikt intellektuella uppfatt
ning av den spirituala åskådningen. Neanders Bernhardcitat pekar dock, 
enligt min mening, i en annan riktning: » 'Das Höchste - sagt Bernhard - ist 
unaussprechlich, es lässt sich nicht durch Worte mittheilen, sondern wird 
nur durch den Geist offenbart; man gelangt dazu nicht durch Disputiren, 
sondern durch Heiligkeit des Lebens.« Föreningen med det högsta sker inte 
genom filosofin, utan genom den mystiska erfarenheten och det heliga 
levernet: »Frägst du wie? Wenn du heilig bist, hast du es erfasst und kennst 
es; wo nicht, so trachte heilig in deinem Leben zu werden, und du wirst es 
durch eigene Erfahrung erkennen.'«148 Låt oss dock sammanfattningsvis 
återvända till Bernhards uppfattning om det högsta som »unaussprech
lich«. Den mystiska erfarenheten kan aldrig göras full rättvisa genom språ
ket. Det är också huvudskälet till varför pilgrimen Dante i Komedin slutli
gen måste tystna. 

Här svek den höga fantasiens krafter, 
men likt ett hjul som framdrivs jämt och säkert 
följde nu all min längtan och min vilja 

den Kärlek som rör sol och andra stjärnor.149 
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»barnet« och »Barnet« 
I sagospelets sluttablå framträder »Nyx, såsom THEOPHANIA« (LÖ II, s. 
452). Enligt Atterboms egna anmärkningar utgör Theophania »ett gre
kiskt qvinno-namn, som bokstafligen betecknar guda-syn, guda-åskåd-
ning« (LÖ II, s. 456). Hon anknyter också till denna betydelse i sina ord till 
Felicia: »Igenkänn Theophania, som vid sitt bröst / Dig bar; och se, att lika 
trofast än, som då, / Hon till sin gudaskådnings tröst vill kalla dig! « (LÖ II, 
s. 452) 

Det förtjänar att framhållas att begreppen teofani och epifani är syno
nyma, dvs. båda betecknar en uppenbarelse av det gudomliga. Det innebär 
att namnet Theophania beskriver vad som faktiskt sker i sagospelets slutta
blå, nämligen den plötsliga inbrytningen av en gudomlig dimension som 
väcker de omkringståendes häpnad. Denna nya och hittills okända dimen
sion skall inte primärt knytas till Theophania själv, utan till »Barnet«. Följ
aktligen innebär namnet Theophania att hon förmedlar »gudasyn« eller 
»guda-åskådning«, dvs hon inbjuder till beskådandet av den Gud som hon 
bär på armen. Den »gudaskådnings tröst« till vilken Theophania kallar 
består således i beskådandet av den Gud som tröstar. 

Thanatos »ligger på knä framför moln-thronen« och Felicia »sjunker 
ned till marken, i bedjande ställning« (LÖ II, s. 452). Deras reaktion ut
trycker häpnad, vördnad och tillbedjan och avser inte i första hand Theo
phania utan »Barnet«. Det är inför det som Felicia och Thanatos knäfaller. 
Den centrala frågan gäller således: vilken är detta Barns identitet? 

I Lycksalighetens ö genomför Atterbom flera självständiga och origi
nella omformningar av det mytologiska stoffet. Detta gäller i hög grad för
hållandet mellan Nyx/Theophania och hennes söner. Enligt den grekiska 
mytologin har Nyx endast två barn, Hypnos och Thanatos, dvs. Sömnen 
och Döden. Till dessa fogar emellertid Atterbom ytterligare två, dels dot
tern Felicia/Astralis, dels sonen Eros. I anslutning till den första Nyx-
epifanin säger nämligen Thanatos om sin bror, den sovande Hypnos: »Be
ständigt så han drömmer sig i Eros' borg, / Min äldste brors, till hvilken 
han, med mig förent, / Så mången Psyche redan fört och föra skall.« (LÖ II, 
s. 151) 

I de två stora Nyxepifanierna uppträder Nyx, vid båda tillfällena, med 
ett barn i sin famn. I den första epifanin sitter på hennes knä »ett barn, som 
i half slummer leker med en vallmokrans« (LÖ II, s. 149). Uppenbarligen 
avses Hypnos, dvs. Sömnen. Det utsägs klart genom angivandet av barnets 
attribut, vallmokransen. Dessutom »inslumrar« (LÖ II, s. 149) det full
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komligt och förblir »sofvande« (LÖ II, s. 150) under hela epifanins för
lopp. I den andra epifanin förekommer också »ett Barn, som på hennes 
[Theophanias] sköte leker med en stjernlilja«. 

Hur förhåller sig nu barnen i de två Nyxepifanierna till varandra? Är det 
samma barn vid båda tillfällena eller inte? Och i synnerhet, vem är Barnet 
med stjärnliljan? Problemet uppmärksammades först av Albert Nilsson i 
Svensk romantik. Den platonska strömningen. Han hävdar att slutepi-
fanins Barn är Eros, men ser samtidigt gestalten som en sammansmältning 
av Eros och Kristus: »Eros med liljan är Kristusbarnet, dvs. den oskulds
fulla kärleken är tillvarons innersta liv, vid den tänder döden sin sänkta 
fackla«.150 

Holger Frykenstedt hävdar, under viss polemik mot Nilsson, att slut-
epifanin visar »samma barn, som i den tidigare stora Nyx-monologen 'le
ker med en vallmokrans' och 'drömmer sig i Eros' borg'«.151 Frykenstedts 
tanke är att Hypnos i sagospelet har samma symboliska innebörd som Eros 
och att Hypnos därför restlöst kan uppgå i Eros' gestalt. Barnet i den första 
epifanin är i själva verket inte Hypnos utan »den slumrande Eros, som nu 
när släktet nått fram till andens epok, vaknar till medvetande«.152 Fryken
stedt avför således hypotesen om Kristusbarnet helt och hållet och räknar 
endast med de två sönerna från den första Nyxepifanin, Thanatos och, väl 
att märka, inte Hypnos utan den sovande respektive uppvaknade Eros. 

Carl Fehrman riktar skarp kritik mot Frykenstedts hypotes om Hypnos' 
transformation till Eros, som betecknas som »en alltför stor logisk och 
poetisk absurditet för att vara rimlig ens i Atterboms fria och lekfulla 
mytologiserande värld«.1531 stället ansluter sig Fehrman till Nilssons tolk
ning, enligt vilken Eros »smält samman med Kristusbarnets gestalt«. Det 
är för övrigt, enligt Fehrman, helt naturligt »för den romantiske mytologen 
Atterbom« att Kristus och Eros framställs som »samma person i tvenne 
förklädnader«.154 Till skillnad från i första hand Frykenstedts uppfattning, 
men även Nilssons och Fehrmans, vill jag starkare markera Kristusbarnets 
självständiga och unika funktion i sagospelets slutepifani. 

Jag har tidigare understrukit betydelsen av den mytologiska tyngd
punktsförskjutning som äger rum i sluttablån. För att stärka min hypotes 
vill jag även anföra Atterboms egen ortografi, närmare bestämt bruket av 
versaler. När Atterbom i tredje äventyrets epifani beskriver barnet med 
vallmokransen, dvs. Hypnos, skrivs »barnet« konsekvent med liten bok
stav. Däremot, när Atterbom i femte äventyrets epifani beskriver Barnet 
med stjärnliljan, skrivs »Barnet« genomgående med stor bokstav. 
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Den andra upplagan av Lycksalighetens ö, som utkommer genom Atter-
boms egen försorg 1854, behåller första upplagans ortografi i detta avse
ende.155 I Atterboms bevarade handskrift till den andra upplagan kan man 
studera ändringar och tillägg i förhållande till den första upplagan. Atter-
bom har utfört ett stort antal korrigeringar, även i fråga om små detaljer. 
Distinktionen mellan »barnet« och »Barnet« vad avser ortografin kvarstår 
dock oförändrad.156 

I den tredje upplagan, utgiven år 1875, tjugo år efter Atterboms död, har 
däremot ortografin plötsligt ändrats. I denna upplaga skrivs barnet ge
nomgående med liten bokstav, både i tr edje och femte äventyrets epifani. 
Här handlar det uppenbarligen om en felaktig återgivning av de två första 
upplagorna.157 Holger Frykenstedt har inte observerat felskrivningen, som 
därför har dröjt kvar i senare, av honom utgivna skolupplagor.158 

Förutom det regelfästa bruket av versaler vid egennamn etc. använder 
Atterbom, liksom hans samtida författarkollegor, versalerna framför allt 
för att markera viktiga begrepp. Detta innebär att versaler används på ett 
fritt och ofta inkonsekvent sätt. När Atterbom därför med sådan konse
kvens använder liten bokstav för »barnet« i tredje äventyrets epifani och 
med samma konsekvens använder stor bokstav för slutepifanins »Barn« 
finns det all anledning att utläsa en viktig poäng i detta bruk. 

Enligt min mening anknyter Atterbom i detta fall till bruket av versaler 
i de gamla bibelöversättningarna, där versalerna huvudsakligen förbehålls 
de tre gudomspersonerna, Fadern, Sonen och Anden, samt begrepp som är 
nära anknutna till dem.159 

Skillnaden i ortografi kan även förstås utifrån den plötslighet, med vil
ken sluttablåns »Barn« uppenbarar sig. Denna plötslighet är motiverad av 
att Kristus tillförs sagospelet som en utifrån kommande, och hittills okänd, 
gestalt. Om båda epifanierna föreställer samma barn, visserligen den slum
rande respektive uppvaknade Eros, är det knappast motiverat med ett byte 
från gemena till versaler. Den ändrade ortografin förutsätter, enligt min 
mening, att »Barnet« identifieras som Kristusbarnet. Den åstadkommer en 
påtaglig överraskningseffekt, samtidigt som det blir möjligt att omedelbart 
och utan tyngande förklaringar förstå »Barnets« rätta identitet. Thanatos' 
och Felicias sätt att reagera är härvidlag upplysande. Båda faller omedel
bart på knä i häpnad och tillbedjan. 

Thanatos' knäfall fordrar i synnerhet en kristologisk uttolkning: »THA
NATOS ligger på knä framför moln-thronen.« (LÖ II, s. 452) Det är svårt 
att tro att detta knäfall kan avse brodern Eros. Det finns inget i den föregå-
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ende texten som antyder att Thanatos skulle vara obekant inför »sin äldste 
brors« rätta väsen, inte ens om »Barnet« skulle avse den uppvaknade Eros. 
För mig framstår det som långt rimligare att förstå den knäfallande Tha
natos i anslutning till en uttalat kristen uppståndelsesymbolik. Thanatos 
på knä inför »Barnet« anknyter tydligt till Nya Testamentets budskap om 
dödens besegrande genom Kristi uppståndelse. I Första Korintierbrevets 
femtonde kapitel skriver Paulus att allt i ändens tid skall läggas under 
Kristi fötter. Även döden skall slutligen mista sin makt: »Ty han måste 
regnera / til thes han lägger alla sina fiendar under sina fötter. Then ytterste 
fienden döden / skal warda borttagen.«160 Uppståndelsesymboliken anges 
tydligt när Thanatos antänder den slocknade facklan »vid den af Barnet 
framräckta liljan« (LO II, s. 454). Liljan har visserligen inom den kristna 
ikonografin endast begränsad användning som uppståndelsesymbol och 
kan i detta sammanhang närmast förstås som ett allmänt inslag i Marias 
och Kristi ikonografi. Liljan framstår dock, liksom Korset, som en viktig 
markör för den mytologiska tyngdpunktsförskjutningen. Carl Fehrmans 
påpekande förtjänar att upprepas: »Liljan hör också närmast hemma inom 
den kristna, icke inom den antika symbolikens sfär.«161 

Sagospelets avslutande morgonrodnadssymbolik brukar regelmässigt 
kopplas samman med Auroramyten men kan även ges kristologisk syft
ning. Thanatos »svingar blosset åt öster; der glesnar mörkret, och en rand 
af morgonrodnad uppgår«(LÖ II, s. 454). Redan i fornkyrkan liknas Kris
tus vid den uppgående solen, vilket gör öster till Kristi väderstreck framför 
alla andra. Morgonrodnad och soluppgång blir symboler för den upp-
ståndne och vid tidens slut återkommande Kristus. Detta återspeglas i 
kyrkobyggnadernas orientering mot öster, liksom i det kristna gravskicket 
att begrava de döda med ansiktena vända mot öster. 

Enligt Holger Frykenstedt hade »samma morgonrodnad, som i sago
spelets slut« redan tidigare »belyst pärmarna till Phosphoros«.162 Förvisso 
består många gemensamma drag mellan dessa båda litterära soluppgångar. 
Jag tror dock att morgonrodnadens innebörd har förskjutits, inte minst 
vad avser dess tillämpning på Kristusgestalten. A ena sidan har Frykenstedt 
påvisat hur starkt Atterbom är påverkad av »Schellings platoniserande 
kristusuppfattning«, enligt vilken intresset för »Kristi historiska person« 
är starkt underordnat intresset för Kristus som symbolisk gestalt. Ié3 Å an
dra sidan kan man knappast undgå att märka hur Atterbom i ett antal 
texter från 1820-talet, vilka Elisabeth Tykesson karakteriserar som »på 
engång bekännelseskrifter och vetenskapliga utredningar«, närmar sig en 
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mer traditionell kristologi.164 I tidskriften Svea 1826 skriver Atterbom en 
kritisk recension över Lorenzo Hammarskölds filosofihistoria. Till recen
sionen fogar Atterbom ett »Tillägg. Om vissa Recensenten tillhöriga läror 
i Philosophi, Ästhetik och Politik«, där han bl.a. tillkännager sin Kristus
uppfattning: »Vidare, att vår philosophi erkänner uppenbarelsen af Guds 
Son, liksom af Bibelns allmänna sanning, på fullt allvar, d.ä. i en rentaf 
biblisk mening; således icke i någon blott mythisk; eller allegorisk, eller 
poetisk, såsom Ny-Platonikerne antogo sanningen af den forn-grekiska 
gudalärans fabelverld.«165 Frykenstedt menar att Atterboms tillägg bör 
läsas med försiktighet, eftersom det har »smak av att vara alla till lags, alla 
kretsar med makt och inflytande få sin beskärda del av beröm, opinionen i 
form av studenternas föräldrar lugnas, teologerna med inflytande vid uni
versitet få sitt«.166 Denna medgörlighet skulle ytterst bero på hans önskan 
att erhålla en akademisk anställning: »Atterbom tycks gå mycket långt då 
det gäller att gå inflytelserika kretsar tillmötes. Dessas betydelse vid ut
nämningsfrågor var han väl medveten 0m.«167 Frykenstedts skepsis är nog 
ett memento att beakta. Enligt min mening bör dock Atterboms uttalade 
positionsförändring förstås utifrån en personligt upplevd konflikt mellan 
romantisk synkretism och kristendom samt en omorientering i riktning 
mot den senare. 

I Atterboms tillägg kan man även återfinna en nytolkning av begreppet 
fosforos. Atterbom skriver att han ännu med glädje accepterar att be
nämnas fosforist och att han ännu, vid mera mogen ålder, med både kritisk 
och kärleksfull blick betraktar »sin ungdoms ledstjerna«, dvs. tidskriften 
Pbospboros: »I mån af den skärptare blick, hvarmed han nu ser sin ung
doms ledstjerna tindra på en mera dagad himmel, kan ingenting vara ho
nom kärare än det, att det namn, som lånats från henne, nu icke gäller blott 
den särskilda form, hvari vissa tänkesätt först af ofvannämnda tidskrift 
framställdes.«168 Genom en till citatet fogad not kommer begreppet led
stjärna att erhålla en spännande och mångtydig innebörd. I noten citerar 
Atterbom, med användande av den grekiska grundtexten, en vers ur Andra 
Petrusbrevet: »Wij hafwom ett fast prophetiskt ord; och I giören wäl at I 
achten ther på / lika som på ett lius som skijn uthi ett mörkt rum / så länge 
thet dagas / och morgonstiernan upgår i edor hierta.«169 Det nytesta-
mentliga begreppet för morgonstjärnan är fosforos och ordet används i 
detta sammanhang som en beteckning för Kristi återkomst, som för de tro
ende är som en soluppgång. Även i Uppenbarelsebokens sista kapitel be
tecknar morgonstjärnan Kristus: »Jagh är Davidz root och slächte / een 
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klar morgonstierna.«170 Atterboms infogande av citatet ur Andra Petrus-
brevet innebär, att den »ledstjerna« som tindrar »på en mera dagad him
mel«, också refererar till Kristus. Med tanke på utgivningstiden, tillägget 
är daterat till den i december 1826, dvs. i omedelbar anslutning till utgiv
ningen av sagospelets andra del, utgör nytolkningen av begreppet fosforos 
ett starkt stöd för mitt antagande att morgonrodnadssymboliken i Lycksa
lighetens ö refererar till Kristus. 

Från »Isis' förlåt« till Madonnans mantel 
I samma mån som jag i det föregående har kunnat göra troligt att »Barnet« 
i den avslutande epifanin är Kristus, i samma mån framträder Theophania 
med drag av Mariagestalt. Detta är i sig knappast någon uppseendeväck
ande ståndpunkt. Albert Nilsson igenkänner i Theophania »Maria med 
Kristusbarnet vid sitt bröst« och Krzysztof Bak konstaterar likaledes att de 
grekiska motiven i slutvisionen ersätts »av element ur Marias gängse iko-
nografi«.171 Min huvudpoäng är dock att denna mytologiska tyngdpunkts
förskjutning inte kan förstås inom ramarna för den romantiska synkre-
tismens eklekticism, utan bottnar i spänningsförhållandet mellan synkre-
tism och kristendom.172 

Kristusbarnets framträdande i slutepifanin har synbara effekter på Nyx/ 
Theophaniagestaltens framtoning. Genom att påtagligt förinnerliga rela
tionen mellan moder och barn åstadkommer Atterbom en tydlig kontrast
verkan mellan epifanierna. I tredje äventyret präglas relationen mellan 
moder och barn av distans: »På hennes knä sitter ett barn, som i half slum
mer leker med en vallmokrans. Vagnen stannar: hon lyfter barnet ur sitt 
knä ned i sätet, der det genast lutar kinden mot sin krans och fullkomligt 
inslumrar.« (LO II, s. 149) Nyx befriar sig snabbt från barnet och barnet 
sörjer inte över förlusten av kroppskontakten med modern. Om vi jämför 
med femte äventyret, där Theophania »trycker till sitt bröst ett Barn« (LÖ 
II, s. 452), blir kontrasten påtaglig. Slutepifanins förinnerligade skildring 
av relationen mellan modern och »Barnet« har uppenbarligen färgats av 
den sakrala konstens och diktningens återkommande framställningar av 
den kärlek och ömhet soih råder mellan Maria och Kristusbarnet. 

Detta föranleder mig att återknyta till distinktionen i föregående kapitel 
mellan å ena sidan de abstrakt skildrade mytologiska världsmödrarna och 
å andra sidan Maria som en ömt älskande jordisk moder. I t redje äventy
rets epifani framstår Nyx primärt som en moder av det förra slaget. Den 
naturfilosofiska innebörd som Atterbom regelmässigt tillskriver sina världs
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mödrar, framträder också i beskrivningen av Nyx. Hon är »symbolen af 
Gudomens qvinliga princip, Materien«.173 När Metallförsten hälsar Nyx i 
tredje äventyrets epifani, sker det följdriktigt med följande ord: »Hell, 
Gudarnes och Tingens Moder, höga Nyx!« (LÖ II, s. 150) I inlednings
monologens kosmogoni framstår hon som en god moder för allt skapat, 
men på ett tämligen allmänt och abstrakt plan: »Du täcka, veka blomster-
verld, du sköra ram / Till spegelbilden af den Outforsklige! / Hur skön du 
hvilar vid din Moders fot!« (LÖ II, s. 151)1 beskrivningen av den fysiska 
beröringen mellan Nyx och Hypnos utmålas bilden av en opersonlig och 
distanserad relation. Hur annorlunda beskrivs då inte Nyx/Theophanias 
relation till »Barnet« i femte äventyrets epifani. 

Samma distinktion mellan distans och närhet framträder också i be
skrivningarna av NyxTTheophanias klädedräkt. Ett återkommande drag i 
sagospelets skildringar av nattgudinnan är hennes beslöjade framträdande. 
I tur och ordning benämns Nyx' klädedräkt skrud, dok, slöja och mantel. 
I sin tolkning av dessa attribut har Krzysztof Bak tagit fasta på det gåtfulla 
och hemlighetsfulla draget hos Nyx: »Emedan allmodern framstår som 
myronyma - en av många väsenden sammansmält teofani - saknar hon en 
konturskarp oföränderlig gestalt och anses som en ombytlig, mystisk och 
avlägsen varelse. Det gåtfulla intrycket förstärks genom att hon vanligen 
visar sig i ett dok, i en svävande slöja eller i en vid, hela kroppen döljande 
skrud.«174 Detta kan med all rätt sägas om Nyx i tredje äventyrets epifani. 
Hon uppträder som »en hög qvinnogestalt; höljd i vid, svart, stjernstickad 
skrud« (LO II, s. 149). Vid epifanins avslutning »nedfäller« Nyx på nytt 
»slöjan öfver sitt anlet« (LÖ II, s. 169). 

Nyx gåtfulla och ambivalenta karaktär kan förstås utifrån hennes dubbla 
koppling - till livet och till döden. Nyx framstår som såväl livgivande som 
dödsbringande: »Om hon begagnar dödens hårda tungomål, / Hvad rår 
hon för, att lifvets språk du missförstod? - / O! känn, att båda utgå från en 
Moders munn!« (LÖ II, s. 449) Genom Thanatos' aktiva roll i det tredje 
äventyrets epifani framträder Nyx som dödsgudinna. Thanatos bidar i 
bakgrunden under tystnad till dess Nyx kallar på honom. När han fram
träder i gestalt av en blek yngling, reagerar Felicia »med fasa« och »högsta 
ångest« (LÖ II, s. 167). 

Fräls mig från hans åsyn, Moder! Fräls! 
NYX. 
Vänd ögat bort, men örat till! - Säg, Thanatos, 
Hvad bör all timlig vällust önska högst af allt? 

253 



THANATOS. 
Att renas. 
NYX. 
Hvar? 
THANATOS. 
0 Moder, i ditt st illa land! 
NYX. 
Du sade sannt. Vik bort igen! Din syster räds. 
(LÖ II, s. 167 f.) 

Trots att Thanatos inte framträder som benrangelsman är han, genom sin 
blekhet och fåordighet, en skrämmande uppenbarelse. I föregående kapitel 
visade jag på den dubbla hållning till döden som Atterboms tidiga diktning 
uppvisar. Modersfamnen kan ibland stå för ett panteistiskt uppgående i 
alltet, men famnen kan också alludera på den uppgrävda graven. Känslo
mässigt genererar dessa väsensskilda bilder av modersfamnen motsatta re
aktioner. I det ena fallet uttrycks längtan efter förening, i det andra fallet 
uttrycks dödsfruktan och ängslan inför livets förgänglighet. Samtalet mel
lan Nyx, Thanatos och Felicia ger uttryck för den ångest som mötet med 
döden genererar. Detta förstärker de hemlighetsfulla och skrämmande as
pekterna av Nyx' väsen. Denna ambivalens kan tydligt illustreras genom 
två ytterligt divergerande bilder av gudinnan Isis. I upplysningarna till 
Skaldarmal framträder bl.a. Isis som symbol för »det Moderliga i Univer
sum«.175 I 1812 års version av dikten »Minnes-runor« sammankopplas 
Isis snarare med dödens förskräckande innebörd: »Sträck ej din djerfva 
blick åt Isis' förlåt«, uppmanar diktjaget vädjande. Bortom denna skymtar 
nämligen dödsrikets bleka skuggbilder, vilkas »svarta mantlar glest be
täcka / De hvita ben, dem svepningen förråder. / Fly, om du kan! Med 
långa, skrumpna armar / De famla efter dig«.176 I detta fall döljer sig 
bakom Isis' förlåt, liksom innanför de dödas svarta mantlar, inte en mjuk 
modersfamn att försjunka i, utan kalla benrangelsarmar att undfly. Man 
kan knappast bortse från att »Isis' förlåt« och Nyx' beslöjade framträ
dande båda kan kopplas till dödens förskräckande innebörd. 

1 femte äventyrets epifani äger en tydlig förskjutning rum. Jämsides med 
klädedräktens gåtfulla innebörd framträder även en annan, som närmast 
kan beskrivas som beskyddande, omslutande och moderlig. Visserligen 
inleds även den avslutande epifanin med att den beslöjade Nyx träder 
fram. Kort därefter anges emellertid i en scenanvisning hur Nyx »slår ut sin 
mantel« och utbrister: »Bred ut dig, stjernemantel, öfver land och haf! « 
(LÖ II, s. 447) 
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Till skillnad från klädbeteckningarna skrud, dok och slöja torde man
teln närmast ha bibliska konnotationer. Jesu mantel blir, både i andaktslit
teraturen och i bildkonsten, en symbol för Jesu beskydd i olika avseenden. 
Marias mantel får efterhand, och i ännu högre grad, samma beskyddande 
innebörd. Detta blir allra tydligast inom bildkonsten hos de s.k. skydds-
mantelmadonnorna. Om manteln i första hand har denna bibliska och teo
logiska referens, bör den förstås som ännu ett tydligt tecken på sagospelets 
mytologiska tyngdpunktsförskjutning, på samma sätt som korset och lil
jan. Härigenom kommer den transformerade Nyx/Theophanias likhet 
med Jesu Moder inte bara att vara av ikonografiskt intresse utan även äga 
en betydande teologisk relevans. Genom slutepifanins Kristusanknutna 
uppståndelsesymbolik undgår Theophania den ambivalens som vidlåder 
Nyx i hennes egenskap av livgivande och dödsbringande gudinna. Jag vill 
närmare undersöka bärkraften i denna hypotes genom att studera bild
konsten som möjlig inspirationskälla för Atterboms gestaltning av Nyx. 
Särskild vikt kommer jag att lägga vid skyddsmantelmadonnans betydelse. 

Ulla-Britta Lagerroth har påvisat de många överensstämmelserna mel
lan Atterboms sagospel och den samtida operan, baletten och teatern. Sär
skilt framhåller Lagerroth sagospelets samband med Mozarts opera Troll
flöjten. Nyxgestaltens koppling till Mozartoperan blir tydlig, dels genom 
att Nyx kallas »Nattens Drottning« (LÖ II, s. 447), dels genom att »det 
komplicerade mor-dotter-förhållandet« mellan Nyx och Felicia har en 
motsvarighet i »den betydligt mer infekterade relationen« mellan Nattens 
drottning och Pamina. Lagerroth hävdar att sagospelet refererar till »Karl 
Friedrich Schinkels uppmärksammade, romantiskt stämningsladdade scen
bild för Nattens drottnings framträdande vid uppförandet i Berlin 1817.« 
I samtida gravyrer kan man se Nattens drottning »krönt av ett stråldiadem 
och placerad i en månskära som vilar på en molnbädd, och över henne 
välver sig ett djupblått himlavalv, där stjärnorna bildar ett strängt sym
metriskt mönster«.177 Även Gunnar Tideström hävdar att Atterbom troli
gen hört talas om Schinkels scendekorationer under sin utlandsresa. Visser
ligen är Nyx »ett väsende av annat slag än i Trollflöjten, en sträng men i 
grunden god och helbrägdagörande makt. Detta hindrar dock naturligtvis 
inte att skalden kan ha fått impulser från själva visionen av Nattens drott
ning, och hans skildring har åtminstone något av samma rysning för det 
höga, dunkla och outgrundliga.«178 

En annan viktig förebild till Atterboms Nyxgestalt torde vara Bertel 
Thorvaldsens basrelief »Natten« från 1815. Atterbom har med egna ögon 
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sett konstverket under sin vistelse i Rom och ger en hängiven beskrivning i 
sitt »Bref ifrån Rom« i Svea: »Natten en oändligt ljuf qvinnogestalt, klädd 
och bevingad, som under en vallmokrans, med tvenne sött slumrande barn 
i sin famn, sjelf slutande sina fagra ögonlock i obekanta drömmar, sväfvar 
sakta utåt den stjerniga rymden.«179 Sambandet mellan Thorvaldsens »Nat
ten« och Atterboms Nyxgestalt har påvisats av Holger Frykenstedt, som 
fäster stor vikt vid Thorvaldsen som konstnärlig förnyare av den antika 
mytologin: »Med Thorvaldsen hade redan den antika mytologien fått sin 
renässans nere i Rom, 'han studerar ej mer de forntida mönstren, han 
lefver, tänker och skapar i deras mästares lynne', säger Atterbom i Min
nen«.180 Detta Atterboms uttalande om Thorvaldsen som kongenial uttol
kare av antika mönster vill jag, i motsats till Frykenstedt, se som ett indi
cium på att »Natten« långtifrån är den enda eller viktigaste förebilden till 
Nyxgestalten. Enligt Atterbom är Thorvaldsens basrelief ett utpräglat an
tikt verk. Visserligen har Thorvaldsen försökt sig på kristliga ämnen men 
»med mindre framgång«. Orsaken till detta är uppenbar: »Ingen konstnär 
bör våga sig på Christendomens heliga häfder och legender, utan att be
finna sig med sin hela håg och sitt hela hjerta på denna läras milda, paradi
siska grund. Thorvaldsen är dertill ännu förmycket antik.«181 Atterbom 
nämner två av Thorvaldsens verk, hjältestoden »Jason« och basreliefen 
»Natten«, som symboliserar kraft respektive aning och framstår som kon
geniala uttryck för »den spher, som ligger nedanom den högsta«. 

Så äro, innan andeverldens egentliga mysterium uppgått i s jälen, kraft och aning 
de herrligaste skepnader, till hvilka lifvet kan svinga sig. De äro Naturens, de äro 
Antikens A och O; men omedelbart bortom aningens natt gryr morgonrodnaden 
af ett nytt, ett ljusare solhvarf. Det är den himmelska kärlek, som försonar sina 
verk med Sig.182 

Härefter citerar Atterbom slutraden ur Den gudomliga komedin. Utifrån 
hypotesen om en mytologisk tyngdpunktsförskjutning kan Thorvaldsens 
»Natten« förstås som en viktig förebild för det tredje äventyrets Nyx men 
kan inte fullt ut förklara slutepifanins transformerade Nyx/Theophania-
gestalt. Min hypotes förutsätter även en tydlig påverkan från kristen iko-
nografi. 

När Atterbom befann sig i Rom under våren, sommaren och hösten 
1818, umgicks han flitigt i Roms konstnärskretsar, särskilt med naza-
renernas två ledargestalter, Friedrich Overbeck och Peter von Cornelius. 
Den sistnämnde arbetade under åren 1818 och 1819 med skisser till freske
rna i Glyptoteket i München. När målningsarbetena sedan påbörjades 
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sommaren 1820, hörde Natten till det första som Cornelius målade. Fryken-
stedt och konsthistorikern Frank Büttner menar att Cornelius' gestaltning 
är påverkad av Thorvaldsens basrelief, men Büttner hävdar att Cornelius 
även påverkats av Asmus Jacob Carstens avbildningar av nattgudinnan.183  

Carstens kom till Rom 1792 och blev kvar där till sin död 1798. När 
Thorvaldsen anlände till Rom 1797, slöt han sig till de huvudsakligen tysk
språkiga konstnärer, »die sich in einem mehr oder weniger intensiven 
Verhältnis der Bewunderung zu Asmus Jacob Carstens befinden«.184 Grun
den för denna beundran bestod i den roll av stor föregångsman som tillde
lades Carstens: »Ihm wird von der Folgegeneration die Rolle der Stamm
halterschaft einer Erneuerung zugewiesen. Bei ihm liegen die Anfangs
gründe der Vorstellung von der Wiedergeburt der deutschen Kunst.«185 

Natten avbildad tillsammans med sina barn Sömnen och Döden är ett 
återkommande motiv i Carstens verk. 1795 tillkom en av dessa bilder av 
Natten, som Thorvaldsen för övrigt kopierade omkring sekelskiftet 1800.186 

Thorvaldsen tycks ha stått i ett personligt och innerligt förhållande till 
detta motiv. Förutom den kopia han utförde av Carstens bild, befann sig 
också flera av Carstens originalbilder i hans ägo. En av dessa, »die versch
leierte Nacht vorstellend, war im Besitze Thorvaldsen's und hing wenig
stens später seinem Bette gegenüber«.187 

I Karl Phillip Moritz' mytologiska verk Götterlehre oder Mythologische 
Dichtungen der Alten återfinns ytterligare en av Carstens avbildningar av 
»Die Nacht mit ihren Kindern Schlaf und Tod«.188 Bokillustrationen visar 
hur Natten breder ut sin mantel över sina barn, Sömnen och Döden, med 
deras respektive attribut, vallmokapseln och den nedåtvända facklan.189 

Hubert Schrade har på ett övertygande sätt kunnat påvisa hur Carstens 
bild tydligt anknyter till skyddsmantelmadonnans ikonografi: »It is re
markable, though, that the fateful image of Night, in spite of its paganism, 
suggests the influence of Christian imagery. Neither in classical antiquity 
nor in post-classical art had Night ever been represented as wearing a 
mantle in which to hide her children. The protective mantle, on the other 
hand, is a very familiar attribute of the Virgin as patron saint.«190 

Huruvida Atterbom i sin beskrivning av Nyx/Theophania har påverkats 
av Carstens bilder, kan enbart bli en fråga om indicier. A ena sidan om
nämner Atterbom aldrig Carstens. A andra sidan kan han med lätthet, via 
Thorvaldsen och Cornelius, ha konfronterats med Carstens verk. Dess
utom fanns ju en av hans gestaltningar av Natten tillgänglig som illustra
tion i en bok, som Atterbom bevisligen intensivt studerat. Enligt Erik Wal-
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lén var Atterboms mönster för det mytologiska arbetet Moritz' bok. Wal-
lén citerar ett brev från Atterbom till Hammarsköld, där han skriver: »En 
mytologisk lärobok sådan som Moritz's önskade jag framdeles kunna för
fatta«.191 

Till inflytandet från enskilda konstnärer vill jag foga Atterboms möten 
med den sakrala konstens skyddsmantelmadonnor under utlandsresan. 
Vid besöket i Sebalduskatedralen i Nürnberg uppmärksammar Atterbom 
två av kyrkans exteriört placerade bildhuggerier, varav det ena, det s.k. 
Fuggerska epitafiet, visar en skyddsmantelmadonna. Atterboms kommen
tar till konstverket är väl värd att citera. 

I det ena breder Maria ut sin slöja, kärlekens vida mantel, öfver en mängd tillbed
jande personer af båda könen, halft af fruktan betagna, halft upplifvade af hopp. 
Detta verk är förfärdigadt år 1473, till den rike Augsburgaren Peter Fuggers 
minne. Sågo vi här en passande föreställning af det Högsta Väsendets barmhertig-
bet, det modershjerta genom hvilket Fadern föder Sonen, samt huru blott inom 
Kyrkans skydd finnes tröst mot lidandet och döden, [...].191 

Skyddsmantelmadonnans ikonografi uttrycker en starkt kollektiv inne
börd. Den visar i regel en grupp människor som söker skydd under Marias 
mantel. Gruppen skyddssökande kan visserligen ibland inskränka sig till 
ordensfolk eller enskilda familjer, såsom fallet är i det Fuggerska epitafiet, 
men enligt Lexikon der christlichen Ikonographie är den bärande föreställ
ningen i skyddsmantelframställningarna snarare »die Vorstellung v. Maria 
als 'Mater omnium', die alle Welt unter ihrem Mantel birgt«.19^ Det är 
framför allt denna aspekt av skyddsmantelmadonnans innebörd som Atter
bom tydligt lyfter fram. De människor som söker skydd under Marias/ 
Kyrkans mantel beskrivs som »en mängd tillbedjande personer af båda 
könen«. Trots att epitafiet, som jag sade, enbart visar medlemmarna av den 
Fuggerska familjen, tycks Atterbom snarare uppfatta skaran som ett ut
snitt av mänskligheten. Maria beskrivs som Mater omnium. Överhuvudta
get är det påfallande i hur hög grad Guds barmhärtighet tolkas i moderliga 
kategorier. Det är också värt att notera hur Atterbom fångat upp den ten
dens till identifikation mellan Maria och Kyrkan som skyddsmantelikono-
grafin inrymmer. Marias omslutande och beskyddande slöja, »kärlekens 
vida mantel«, likställs med »Kyrkans skydd«. 

I Dresden ser Atterbom ytterligare en skyddsmantelmadonna, nämligen 
»Holbeins i sitt slag lika förträffliga Madonna, för hvilken en Borgmästar-
familj i Basel knäfaller«.194 Atterbom avser Hans Holbein den yngres mål
ning »Madonna des Basler Bürgermeisters Jakob Meyer«. Av denna mål
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ning förvarades nämligen en i6oo-talskopia i Dresden.195 Trots att det åter 
är fråga om en enskild familj som knäböjer under skyddsmanteln, ger 
Atterbom även i detta fall sin tolkning en mer allmänmänsklig innebörd. 
Han skriver nämligen att Holbein genom sin målning »velat framställa den 
Gudomliga Kärleken i sitt förhållande till en lidande Mensklighet«.196 

Återigen kan man notera hur den gudomliga kärleken beskrivs i moderliga 
termer. 

Det finns ytterligare ett exempel på hur Atterbom tagit fasta på den be
skyddande funktionen hos Marias mantel. I sina Minnen från Tyskland 
och Italien återger Atterbom med märkbar förtjusning en reskamrats be
rättelse med motiv från det trettioåriga kriget. Den handlar om den sven
ske generalen som under den grymma belägringen av en stad plötsligt i en 
nattlig vision ser jungfru Maria: »Generalen såg upp - och se! Jungfru 
Maria i jättestorlek stod eller sväfvade på himlahvalfvet, med ena handen 
utbredande sin vida drottningsmantel öfver kyrkan och staden, med den 
andra hotande utsträckt mot Generalen, på hvilken hon såg med vredes
blickar som trängde genom märg och ben.«197 

Dessa skyddsmantelmadonnor har, enligt min mening, påverkat Atter-
boms gestaltning av Theophania i sagospelets slutepifani. Detta innebär 
inte att spänningsförhållandet mellan romantisk synkretism och klassisk 
kristendomsuppfattning är helt utjämnat. Trots den mytologiska tyngd
punktsförskjutningen har Nyx/Theophania fortfarande synkretistiska drag. 

Steget bortom Nyx/Theophania för oss åter till elegin »Ave Maria«. Där 
har skyddsmantelmadonnans ikonografi blivit föremål för en genomre-
flekterad klassisk mariologisk utläggning. Maria framställs i elegin som en 
ömt förebedjande Mater omnium, som omsluter hela mänskligheten i sin 
moderliga godhet. Marias hjärta, som utvidgar sig och famnar människo
släktet, blir elegins motsvarighet till Marias slöja, »kärlekens vida man
tel«, i det Fuggerska epitafiet. 

Skulle det hjerta, som här redan var himmelens bild, 
Ej utvidga sig der till gudomlig godhet, och famna 
Menskornas ätt, till hvars tjenst sjelfve seraphen ju sänds?198 

N O T E R  

1 Ax berger, s. 308. 

2 Tykesson, s. 169. 

3 Ibid., s. 169 f. 

4 P.D.A. Atterbom, Minnen från Tyskland och Italien, Örebro 1859, s. 223. 

259 



5 Ä ven Hedvig Brander Jonsson kommenterar romantikernas komplicerade förhållande 
till försoningen: »Romantikerna ville inte se Guds Son som en marterad man med för
vridna anletsdrag. De uppehöll inte gärna sina tankar vid Kristi död på korset i dess fysiska 
verklighet. Krucifixet skulle helst ses på a vstånd, som en symbol i ett tankemåleri, som i 
C.D. Friedrichs 'Korset i bergen'. Inkarnationen och försoningen tolkades i ny platonska 
kategorier.« Hedvig Bränder Jonsson, Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige, diss., 
Uppsala 1994, s. 49. 

6 P.D.A. Atterbom, »Fågel blå. Fragment af en dramatiserad folksaga«, Poetisk Kalender 
1814. Fragmentet publiceras på n ytt i P oetisk Kalender för åren 1814-15, Andra uppla
gan. Öfversedd och förbättrad, 1817. 

7 P.D.A. Atterbom, Fågel B lå, Samlade Dikter, Tredje Bandet, Örebro 1858, s. 181. 

8 Nilsson, s. 212. 

9 Ibid., s. 213. 

10 Fredrik Vetterlund, Atterboms sagospel Fågel blå, diss., Lund 1900, s. 17. Nilsson, s. 213. 

11 Atterbom 1858, s. 226. 

12 Ibid., s. 228. Nilsson konstaterar att Undinen och Salamandern representerar »de två 
elementen vattnet och elden«. Nilsson, s. 218. 

13 Ibid., s. 228 f. 

14 Ibid., s. 283 f. 

15 Ibid., s. 285. 

16 Ibid., s. 286. 

17 Nilsson, s. 226. 

18 Ibid., s. 227. 

19 Atterbom 1858, s. 287. 

20 Poetisk Kalender 1816, s. XXXII. 

21 Atterbom 1858, s. 287. 

22 Ibid., s. 291. 

23 Atterboms dagböcker från den utländska resan förvaras i Stockholms stadsarkiv, 
Wernerska samlingen (W. 69 ). Samtliga citat ur Mariasonetterna, både ur den tyska och 
svenska versionen, refererar till dessa resedagböcker. 

24 P.D.A. Atterbom, Lyriska Dikter, Tredje Delen, Samlade Dikter, Sjette Bandet, Örebro 
1863, s. 281-289. Atterboms Samlade Dikter, liksom hans reseminnen, utgavs av förlags
assistenten Elis Wilhelm Palmblad. Paul Fröberg, »P.D.A. Atterboms Minnen från Tysk
land och Italien. Presentation av en reseskildring«, Samlaren 1981, s. 58. I anm ärkning
arna till reseminnena hänvisar Palmblad till att Mariasonetterna »i såväl sitt Svenska som 
Tyska skick finnes ibland författarens manuscripter« men att han ämnar spara dem till 
»samlingen af Atterboms lyriska skaldestycken«. Atterbom 1859, s. 683. Om Palmblad 
syftar på resedagböckerna, innebär detta i praktik en att han, som även gav ut egna dikter, 
på egen hand har rekonstruerat den postumt utgivna tyska versionen. En sådan rekon
struktion kan ha utförts dels med hjälp av Atterboms fortsatta ändringar och tillägg i rese
dagboken till de ursprungliga tio tyska sonetterna, dels med hjälp av den svenska versio
nen. Detta styrks bl.a. av att den tryckta sonettsamlingens titel har lånat ett ord ur d en 
svenska versionen, »Weihnachts-Betrachtungen«. 

Det andra alternativet är att Palmblad har haft tillgång till en renskrift från Atterboms 

260 



hand av den till tretton sonetter utökade tyska versionen. Sökandet efter en sådan eventuell 
handskrift har dock varit resultatlöst. 

25 Man får intrycket att E.W. Palmblad även ämnade publicera den svenska versionen av 
Mariasonetterna i Att erboms Lyriska Dikter. Att detta inte skedde styrker hypotesen att 
resedagböckerna var de enda manuskript Palmblad hade tillgång till. 

26 Nilsson, s. 185. 

27 Ibid., s. 186. 

28 Ibid., s. 184. 

29 Ibid., s. 189. 

30 Holger Frykenstedt, Atterboms livs- och världsåskådning i belysning av den trans-
cendentala idealismen, Del II, Lund 1952, s. 248. 

31 Ibid., s. 247. 

32 Atterbom 1859, s. 127 och 174. 

33 Ibid., s. 145. 

34 Ibid., s. 148 f. och 172 f. 

35 Fröberg, s. 76. 

36 P.D.A. Atterbom, »Kyrkofesten vid Albano. En bild ur Italiens folklif«, Nordstjernan. 
Witterhetsstycken och Poëmer, Stockholm 1843, s. 79. 

37 Ibid., s. 79 f. 

38 Ibid., s. 77. 

39 Ibid., s. 76. 

40 Ibid., s. 72 och 82. 

41 Atterbom 1859, s. 61. 

42 Brander Jonsson, s. 45. 

43 P.D.A. Atterbom, »Bref ifrån Rom«, Svea 1820, s. 198. 

44 Brander Jonsson, s. 37. 

45 Rudolf Bachleitner, Die Nazarener, München 1976, s. 39 f. 

46 Atterbom 1820, s. 192. 

47 Bränder Jonsson hävdar att Atterboms betänkligheter mot »Thorvaldsens förmåga att 
uttrycka det kristna budskapet tycks vara influerade av nazarenernas inställning till kristen 
konstutövning. Det är dock tveksamt om Atterbom när detta skrevs ännu kommit i per
sonlig kontakt med dem. I Br ev från R om föregår texten om Thorvaldsen skildringen av 
besöket hos Cornelius och Overbeck. Men Atterbom hade redan under sin vistelse i Tysk
land tagit del av och diskuterat nazarenernas program.« Bränder Jonsson, s. 49. 

48 Atterbom 1820, s. 209. 

49 Ibid., s. 211. 

50 Ibid., s. 214. 

51 Henrik Cornell, »Atterbom hos Nazarenerna«, Konsthistorisk Tidskrift 1932, s. 23. 
Även Fröberg framhåller vikten av Atterboms kontakter med nazarenerna: »Hos sina vän
ner Cornelius och Overbeck - liksom i München hos Baader - har Atterbom mött en för

261 



ening av katolsk fromhet och vidsynt tolerans, en grobotten för den sant 'katolska' religio
sitet, där olikheter förlorat sin makt att splittra.« Fröberg, s. 75. För att tona ner betydel
sen av nazarenernas inflytande på Atterbom i en mer traditionellt kristen riktning, över
betonar Frykenstedt, enligt min mening, differenserna mellan nazarenernas två ledargest
alter. Han hävdar att Atterbom i grunde n är främmande för Overbecks innerliga fromhet 
och söker stöd för sin åsikt i Cornells uppsats. Frykenstedt 1951 a, s. 376. Cornell hävdar 
nämligen att Atterbom innerst inne inte hade »något nazareniskt sinnelag, men under 
trycket av sin resignation förleddes han ofta till att tro sig dela den Overbeckska åskåd
ningen i hö gre grad än han egentligen gjorde«. Cornell, s. 22 f. Det föreligger otvivelaktigt 
stora skillnader mellan Cornelius och Overbeck, både i kon stnärligt och filosofiskt avse
ende. Däri har Frykenstedt rätt. Däremot ger reseminnena inget stöd för tanken att Atter
bom tagit ställning för Cornelius mot Overbeck eller ens uppfattat att det förelegat några 
avgörande skillnader dem emellan. De är ju i Atterboms ögon, både i konstnärligt och 
religiöst hänseende, »tvillingstjernor«. En huvudpoäng i Cornells uppsats är ju dessutom 
att påvisa det starka intryck som nazarenernas religiösa allvar gjorde på Atterbom. 

52 I sina Minnen från Tyskland och Italien berättar Atterbom att han mött »trenne målare, 
Olivier och två bröder Schnorr (i kretsen af den förstes älskvärda familj firade jag en ange
näm julafton, förherrligad af ett präktigt julträd och en af husfadern sjelf ypperligt målad 
transparent, föreställande Christus i krubba n o.s.v.), alla tre konstnärer af u tmärkt värde 
och okonstlade, hjertliga menniskor«. Atterbom 1859, s. 565. Med de tre nazarenska 
konstnärerna avser Atterbom dels Ferdinand Olivier, som förblev Nazarenernas krets i 
Wien trogen, medan brodern Friedrich däremot förenade sig med kretsen i Rom, dels brö
derna Ludwig och Julius Schnorr von Carolsfeld. 

53 Atterbom 1859, s. 565. 

54 Atterboms dagböcker, Stockholms stadsarkiv. Understrykningen utförd med vågig 
linje. 

55 Ibid. Understrykningen utförd med rak l inje. 

56 Ibid. 

57 Ibid. 

58 Ibid. Understrykningarna utförda med rak linj e. 

59 »Sumens illud Ave / Gabrielis ore, / Funda nos in pace / Mutans nomen Evae.« Hymnen 
citerad från Warner, s. 60. 

60 P.D.A. Atterbom, »Förberedelser till en Ästhetik«, Svea 1821, s. 225. 

61 Atterboms dagböcker, Stockholms stadsarkiv. Understrykningarna utförda med rak, 
vågig respektive rak linje . 

62 Ibid. Understrykningen utförd med vågig linje. 

63 Phosphoros 1813, s. 372. 

64 Ibid., s. 372-377. 
65 Ibid., s. 388. 

66 Phosphoros 1811, s. 9. 

67 Upp. 12:1. 
68 Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, Band 4:2, Gütersloh 1980, s. 
103. 

69 Atterboms dagböcker, Stockholms stadsarkiv. Understrykningarna utförda med vågig 
linje. 

262 



70 Frykenstedt 1951 b, s. 271 f. 

71 Ibid., s. 272. 

72 Manfred P. Fleischer, Katholische und lutherische Ireniker. Unter besonderer Berück
sichtigung des 19. Jahrhunderts, Göttingen 1968, s. 98. 

73 Ricarda Huch, D/'e R omantik. Blütezeit, Ausbreitung und Verfall, Tübingen 1951, s. 
5 4 3 -

74 Fleischer, s. 90. 

75 Arne Palmqvist, Kyrkans enhet och papalismen, Stockholm 1961, s. 136 f. 

76 Sferf 1831, s. 12. 

77 Ibid., s. 24. 

78 P.D.A. Atterbom, Studier till Philosophiens historia och system, Uppsala 1835, s. 397. 

79 Poetisk Kalender, 1820, s. 107 ff. 

80 Bengt Lewan, Drömmen om Italien. Italien i svenska resenärers skildringar från Atter
bom till Snoilsky, diss., Stockholm 1966, s. 252. 

81 Atterbom 1858, s. 277 f. 

82 Ibid., s. 278. 

83 Ibid., s. 280. 

84 Ibid. 

85 Ibid., s. 280 f. 

8 6  Ibid., s. 281. 

87 Svea 1831, s. 14. 

88 Ibid. 

89 Ibid., s. I I .  

90 Ibid., s. 12. 

91 Ibid. 

92 Ibid., s. 13. 

93 Ibid. 

94 P.D.A. Atterbom, Lycksalighetens ö. Sagospel i fem äfventyr, Upsala 1824 och 1827. 
Sidhänvisningar till sagospelet kommer att infogas i den löpande texten. För första bandet 
används förkortningen LÖ I och för andra bandet LÖ II. 

95 Carl Fehrman, »Dante i Sverige. En ö versikt«, Dante i Sverige , Stockholm 1965, s. 24 f. 

96 Fehrman jämför exempelvis Svanvits gestalt med Beatrices: »Divina commedia, dess 
ord och dess bilder fortsatte att leva i h ans medvetande. När Atterbom, återvänd från den 
italienska resan, diktade Lycksalighetens ö och där formade Svanvits gestalt, ger han henne 
drag av Dantes ungdomskärlek och ledsagerska, Beatrice.« Fehrman 1965, s. 25. 

97 Frykenstedt 1951 a, s. 41. 

98 Ibid., s. 42. 

99 Ibid. 

263 



100 Fehrman konstaterar att Atterbom under resan möter »tyska diktare och konstnärer, 
som lever absorberade av Dantes värld - poeten Friedrich Riickert och målarna Josef An
ton Koch och Peter von Cornelius. Med alla stiftade han personlig bekantskap i Rom; om 
de båda sistnämnda konstaterar han att de kunde sin Dante utantill - han talar om deras 
snillrika blad och cartoner med scener ur komedien.« Fehrman 1965, s. 25. 

101 Svea 1825, s. 12-26. 

102 Ibid., s. 12. 

103 Ibid., s. 13. 

104 Dante Alighieri, Den gudomliga komedin, övers. Ingvar Björkeson, Stockholm 1983, 
Helvetet I, r. 1-3 . 

105 Svea 1825, s. 13. 

106 Ibid., s. 14. 

107 Ibid., s. 20. 

108 Ibid., s. 24. 

109 Ibid. 

110 Ibid., s. 25. 

H I  Ibid. 

112 Atterbom 1858, s. 284. 

113 Hes. 2:9. 

114 Svea 1825, s. 25. 

115 Fredrik V etterlund, Atterboms sagospel »Lycksalighetens ö«. En estetisk och littera
turhistorisk undersökning, Stockholm 1924, s. 401. 

116 Dante, Paradiset XXXIII, r. 145 . 

117 Svea 1820, s. 193. Komedins slutrad är här citerad efter Atterbom. I kritiska editioner 
möter man något varierande skrivningar av slutraden, t.ex. » l'amor che move il sole e 
l'altre stelle« och »l'Amor che move il sole e l'altre stelle«. 

118 Edmund G. Gardner, Dante and the Mystics. A study of the mystical aspect of the 
Divina Commedia and its relations with some of its mediaval sources, New York 1968, s. 
58. 

119 Nygren 1936, s. 430 och 433. 

120 I tredje äventyret drabbar Nyx och Felicia samman i en hä ftig konfrontation, där Nyx 
förebrår Felicia för hennes ensidigt nedåtriktade kärlek: »Se'n du din kärlek nedåt sträckt, 
ej uppåt meri / Se'n lystenhetens rosenkrönta kalk du tömt, / Som höljt omkring din andes 
ärfda strålgestalt / En mer och mer förtätad dimmas fängseldrägt?« (LÖ II, s . 161) Även i 
Nyx' monolog i femte äventyret framhålls den uppåtstigande rörelseriktningen. Enligt 
scenanvisningarna »står Nattens Drottning i a ll sin höghet vid den tillslutna Ungdoms
källan. Hon pekar på denna med ena handen, och visar uppåt stjernorna med den andra.« 
(LÖ II, s. 4 47) Nyx' handrörelse uppåt beledsagas och understryks av hennes ord: »Tills-
pärrad här blef Ungdoms-brunnen - icke der\/ Till boningen derofvanom, till hemmets fält 
/ O, ville blott Astralis lyfta upp sin blick!« (LÖ II, s. 447) 

121 Frykenstedt 1951 a, s. 108. 

122 Ibid., s. 384. 

264 



123 Cari Santesson, »Det första äventyret i Lycksalighetens ö«, Samlaren 1948, s. 37. 

124 Bak, s. 137. 

125 Frykenstedt 1951 a, s. 110. 

126 Dante, Paradiset XXXII, r. 4-6. 

127 Relationen mellan Felicia och Nyx kan även tolkas utifrån Jesu liknelse om den förlo
rade sonen i Lukas evangeliets femtonde kapitel. M.H. Abrams menar att liknelsen, »a spe
cial favorite among Neoplatonic theologians«, var en viktig utgångspunkt för romantikernas 
försök att beskriva förlusten av den ursprungliga enheten och återvinnandet av denna enhet. 
Abrams, s. 166. Otvivelaktigt kan Felicia kallas för ett förlorat barn, som uppmanas att söka 
gudahemmet, »hvarifrån du fallen är« (LO II, s. 1 55). Nyx' längtan efter återförening med 
sitt barn är lika påtaglig som förälderns i liknelse n. Visserligen handlar det i sagos pelet om 
relationen mellan mor och dotter. Med tanke på den frihet med vilken romantikerna hante
rar bibliskt stoff, är denna skillnad knappast avgörande. Abrams uppmärksammar dessutom 
hos Schiller »a variant form of the parable of the Prodigal Son«, där det i stället för relationen 
mellan far och son handlar om den mellan mor och dotter. Abrams, s. 214. 

128 Frykenstedt 1951 a, s. 294. 

129 Trots att Frykenstedt i d et stora har rätt, tenderar han att bortse från det kristna 
elementets tydliga framryckande kring 1820. När Atterbom i sin Idunarecension från 
1820 definierar vad mystik är hävdar han visserligen att mystiskt är »allt det i lifvet re ella, 
omedelbara, sjelfberoende, sanna och sköna; mystiska fenomener äro all tro, all kärlek, all 
vänskap; all personlig tillvarelse, äfven den fysiska är en oafbruten fortsättning af under
verk«. Det universella kärleksbegreppet spelar alltjämt en grundläggande roll. Men, avslu
tar Atterbom, »religionen lemnar deras nyckel genom det högsta utrycket af all mysticism: 
'Så älskade Gud verlden'«. Atterbom 1870, s. 214. Här citerar Atterbom Johannes-
evangeliet 3:16, det ofta citerade kärnord som brukar benämnas Lilla Bibeln och där kär
leken på ett tydligt sätt är knuten till inkarnationen och försoningen. 

130 Carl Fehrman, Liemannen, Thanatos och Dödens ängel. Studier i 1700- och 1800-
talens litterära ikonologi, Lund 1957, s. 73. 

131 Frykenstedt 1951 a, s. 372. 

132 Vad avser Theophania omfamnande korset anser Carl Santesson, att »det vanliga 
säkra artisteriet i Att erboms prosaanvisningar denna gång delvis svikit. Nyx, tavlans mitt
figur, intar en ställning som måste vara mycket prövande för hennes armar.« Orsaken till 
detta sviktande artisteri består, enligt Santesson, i Atterboms »iver att i varje riktning 
pressa fram betydelser«, vilket leder till att han lagrar symbolbilder »på varandra, bättrar 
på och förvandlar så halvt om halvt tablån till en religiös rebus«. Carl Santesson, »Det 
femte äventyret i Lyck salighetens ö« Samlaren 1958, s. 47. 

133 Frykenstedt 1951 a, s. 382. 

134 Ibid., s. 371. 

135 Dante, Paradiset XIV, r. 1 18-123. 

136 i Mos. 2:9. 

137 Upp. 22:2. 

138 Den svenska psalmboken 1986, sv ps. 456. 

139 Ulla-Britta Lagerroth, »Atterboms Lycksalighetens ö. En teatraliserad romantisk 
text«, Tidskrift för L itteraturvetenskap, 1989:2-3, s. 22. 

265 



140 Roland Lysell, »Atterboms Lycksalighetens ö«, Kris 1982:23/24, s. 29. 

141 Ibid. 

142 Ibid. 

143 Dante, Paradiset XXXIII, r. 106-108. 

144 Dante, Paradiset XXXIII, r. 121-123. 

145 Frykenstedt 1951 a, s. 294. 

146 Dante, Paradiset XXXI, r. 94-102. 

147 Frykenstedt 1951 a, s. 294. 

148 August Neander, Der heilige Bernhard und sein Zeitalter, Berlin 1813, s. 290. 

149 Dante, Paradiset XXXIII, r. 142-145. 

150 Nilsson, s. 266. 

151 Frykenstedt 1951 a, s. 367 f. 

152 Ibid., s. 377. 

153 Fehrman 1957, s. 79. 

154 Ibid. 

155 P.D.A. Atterbom, Lycksalighetens ö, Andra upplagan, Örebro 1854. 

156 Författarens handskrift till 2:a upplagan av Lycksalighetens ö, Vf. 8:1-2, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 

157 P.D.A. Atterbom, Lycksalighetens ö, Tredje upplagan, Stockholm 1875. 

158 P.D.A. Atterbom, Lycksalighetens ö, i urval. Med inledning, förklaringar och arbets
uppgifter av Holger Frykenstedt, Stockholm 1957. 

159 Ett visserligen ålderdomligt men instruktivt exempel på de tta sätt att använda versaler 
ger Jesper Swedberg i si n språklära. I kapitlet »Om Stora och Små Bokstäfwer« kritiserar 
Swedberg det tyska och danska bruket att förse alla substantiv med versai. I stället föror
dar han, att man in i minsta detalj förbehåller bruket av stor bokstav för gudomsper
sonerna och det som står i omedelbart samband med dem: »Til exempel / Engel / Förste / 
Leijon / Lamb / Klippa / Sol /: si thet tilskrifwes ofta Gudz Sone. Och tå bör thet oförneke-
liga wara med stor bokstaf.« Jesper Swedberg, Schibboleth. Swenska Språkets Rycht och 
Richtighet, Skara 1716, s. 49. 

160 i Kor. 15:25-26. 

161 Fehrman 1957, s. 79. 

162 Frykenstedt 1951 a, s. 369. 

163 Frykenstedt 1951 b, s. 290. 

164 Tykesson, s. 191. 

165 Svea 1826, s. 173 f. 

166 Frykenstedt 1951 b, s. 299. 

167 Ibid., s. 300. 

168 Svea 1826, s. 201. 

169 2 Petr. 1:19. 

266 



170 Upp. 22:16. 

171 Nilsson, s. 189. Bak, s. 182. 

172 Bak tar inte med spänningsförhållandet mellan romantisk filosofi och traditionell 
kristendomsuppfattning i beräkningen: »Men i den romantiska filosofien uppfattas den 
Heliga Jungfrun ingalunda som en historisk utan som en symbolisk gestalt varför hon 
genomgående skildras med hjälp av allgudinnans gängse vokabulär.« Bak, s. 182. 

173 Phosphoros 1811, s. 9. 

174 Bak, s. 179. 

175 Phosphoros 1811, s. 9. 

176 Phosphoros 1812, s. 10. 

177 Lagerroth, s. 20. 

178 Gunnar Tideström, Dikt och bild. Epoker och strömningar. Glimtar av samspelet 
mellan konst, litteratur och liv, Lund 1965, s. 222. 

179 Svea 1820, s. 193. 

180 Frykenstedt 1951 a, s. 376. 

181 Svea 1820, s. 192. 

182 Ibid., s. 193. 

183 Frykenstedt 1951 a, s. 377 f. Frank Büttner, Peter Cornelius. Fresken und Fresken
projekte, band I, Wiesbaden 1980, s. 149. 

184 Markus Neuwirth, »Thorvaldsen im Spannungsfeld mythischer Bildfindungen um 
1800«, Künstlerleben in Rom, Nürnberg 1992, s. 53. 

185 Ibid. 

186 I Tideströms Dikt och bild finns Carstens teckning avbildad på s. 218. Thorvaldsens 
kopia finns avbildad i Künstlerleben in Rom, s. 388. 

187 Ibid. 

188 Enligt Frank Büttner är Carstens bokillustration särskilt viktig som förebild för 
Cornelius fresk. Büttner, s. 149. 

189 Karl Phillip Moritz, Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten, Berlin 
1791. Carstens illustration finns avbildad i Künstlerleben in Rom, s. 55. 

190 Hubert Schrade, German Romantic Painting (1967), New York 1977, s. 13 f. 

191 Erik Wallén, Studier över romantisk mytologi i sven sk litteratur, Lund 1923, s. 136. 

192 Atterbom 1859, s. 220. 

193 Jutta Seibert, »Schutzmantelschaft«, Lexikon der christlichen Ikonographie, band IV, 
Freiburg 1972, spalt 129. 

194 Atterbom 1859, s. 99. 

195 E. Ruhmer, »Holbein d.J.«, Kindlers Malereilexikon, band III, Köln, 1977, s. 274. 

196 Atterbom 1859, s. 100. 

197 Ibid., s. 579. 

198 Svea 1831, s. 12. 

267 



K A P I T E L  6 

Mariabilden i Carl von Zeipels evangeliska roman
ser. Avslutande diskussion 

ÅR 1822 PUBLICERAS i Poetisk Kalender Carl von Zeipels »Jesus Chris
tus. Evangeliska romanser«.1 Varken samlingen eller författarnamnet torde 
väcka någon omedelbar anklang hos flertalet nutida läsare. Uttolkninga-
rna är fåtaliga och en av de utförligare karakteriseringarna av Zeipel och 
dennes författarskap är författad av den självklare ledaren för den krets till 
vilken Zeipel hörde, nämligen P.D.A. Atterbom. Hans minnesteckning av 
»denne genom både sina skaldestycken och sina romaner utmärkte man« 
är fylld av värme och välvilja, men fram tonar inte ens hos vännen bilden 
av en stor diktare.2 De litteraturhistoriker som sedermera ägnat uppmärk
samhet åt Zeipel ändrar inte på detta förhållande. Gudmar Hasselberg 
konstaterar i sin studie Realistisk lyrik. Studier i svensk versdiktning från 
Bellman till Talis Qualis att av »de unga poeter, som började som Atter-
boms drabanter, är väl ingen så föga lagd för det spekulativa som Carl von 
Zeipel«.3 

Den uppmärksamhet jag kommer att ägna Zeipel syftar inte till djupgå
ende analyser av enskilda dikter. Avhandlingens slutdiskussion är inte rätta 
platsen för sådana långtgående ambitioner. Genom att ställa Zeipels bieder-
meierdiktning vid sidan av Almqvists och Atterboms verk hoppas jag 
kunna belysa och sammanfatta karakteristiska drag i de senares roman
tiska Mariadiktning. 

Först några inledande ord om författaren. Carl von Zeipel föddes år 
1793, samma år som C.J.L. Almqvist. I Atterboms minnesteckning för
läggs tiden för Zeipels »bekantskap med utgifvarne af Phosphoros, Po
etiska Kalendern och Svenska Litteratur-Tidningen« till 1810-talets förra 
hälft.4 Från 1815 och några år framåt var Zeipel direkt inblandad i fosfor
ismens förlagsverksamhet genom föräldrarnas inköp av hälften »af det 
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akademiska boktryckeriet; i följd hvaraf sonen, såsom förvaltare af fad-
rens andel, kom att i flera år bo under samma tak med hans bolagsman 
Palmblad«.5 Från 1816 och framåt publicerade Zeipel, under pseudony
men Carl, ett antal strödikter i bl.a. Poetisk Kalender. Romanssamlingen 
från 1822 utgjorde Zeipels »första verk af större omfång«.6 Efter ett, ur 
ekonomisk synvinkel, föga framgångsrikt försök som bruksägare, ägnade 
sig Zeipel sedermera åt författandet av historiska romaner.7 Han avled år 
1849. 

Karakteristik av romanserna 
Zeipels samling består av totalt nitton romanser. Ungefär hälften av dessa 
anknyter i varierande grad till en mariologisk tematik och några av dem 
kan läsas som renodlade Mariadikter. Ordet evangelisk i samlingens un
derrubrik torde i första hand ange att romanserna hämtar sina motiv från 
evangelierna. 

Inlednings- och avslutningsromanserna bildar tillsammans den ram, 
inom vilken de övriga sjutton dikterna är placerade. I den inledande ro
mansen »Invigning« finns tydliga allusioner på prologen i D antes Divina 
commedia. Liksom pilgrimen Dante är diktjaget uppfyllt av andlig oro och 
vilsenhet. 

Af verldens flärd 
Blir ej den oro stillad, 
Som bränner en odödlig själ: 
Jag sökte lugn, och blef förtärd, 
Jag sökte ljus, och blef förvillad 
Om målet för mitt sanna väl.8 

Diktjaget ber ivrigt om ljus och vägledning. När han, liksom Dante, befin
ner sig ensam i en skog, kommer den plötsliga bönhörelsen: »Så var en dag 
/ Allena jag i skogen, / Väl känd af mig; men underbart / Han nu förändrat 
alla drag« (124). En ängel uppenbarar sig och lovar att vara hans trogne 
följeslagare och vägvisare. Ängeln lovar att föra honom upp på ett för
klaringsberg, där han skall få skåda »hvad Lifvet /1 sin förklaring skönast 
bar« (126), nämligen de avgörande ögonblicken i frälsningshistorien, Jesu 
människoblivande, korsdöd och uppståndelse. Löftet om skådande åtföljs 
även av uppdraget att vara dessa avgörande händelsers besjungare. 

Till Ordets tolk 
Jag viger dig, och väcker 
Den sång, som blir ditt sändebud; 

269 



Låt det gå ut till landets folk! 
Den helga harpa, jag dig räcker, 
Bär i s itt sköte enkla ljud. (128) 

I den avslutande romansen »Samtal« gestaltas uppvaknandet ur drömmen 
eller visionen i dialogens form. I samtalet mellan »Sångens Engel« och 
»Sångaren« sker en återknytning till inledningsromansen. Ängeln påmin
ner om att han kom som ett svar på diktjagets »hjertas trängtan« (227) och 
lät honom få inblick i en högre värld. Därefter väcker ängeln honom för
siktigt: »Vakna då, att sakna, att betrakta / Med förvåning allt, som ögat 
når!« (229) Diktjaget uttrycker smärtan över att bli skild från den andliga 
upplevelsen. 

Har jag åter fallit? Fridens boning 
Än ej värd, ej värd dess borg af ljus? -
O, jag tyckte mig i skön försoning 
Med allt heligt, skild från stoft och grus! -
Har jag drömt? Men så i drömmar glömde 
Jag ej fordom jordens ve och väl: 
Och, jag känner det, om hjertat drömde, 
Var i himlen säkert dock min själ! (229) 

Ramberättelsen anknyter otvivelaktigt till visionsdikten. Kompositionelit 
fullföljer dock Zeipel inte sina höga ambitioner. Anknytningarna till ram
berättelsen är i de övriga romanserna endast sporadiska. Trots vissa försök 
lyckas Zeipel inte heller återskapa visionsdiktens starka närvarokänsla.9 

Följaktligen framstår de enskilda romanserna som små fristående genrebil
der. Det sammanhållande kittet är inte ramberättelsens anknytning till 
visionslitteraturen, utan snarare det enkla faktum att romanserna är inspi
rerade av evangeliernas berättelser om Jesu barndomshistoria. 

Den heliga familjen 
Trots att ramberättelsen utlovar ett helt frälsningshistoriskt skeende, in
skränker sig romanserna till Jesu barndomshistoria. I Nya Testamentet 
återfinner vi barndomsberättelserna i två evangelier, Matteus- och Lukas-
evangelierna. Fjorton romanser, andra t.o.m. åttonde, tionde t.o.m. fem
tonde samt den artonde, hämtar samtliga sina motiv från Lukasevangeliets 
första och andra kapitel. Endast tre av romanserna, den nionde, sextonde 
och sjuttonde, hämtar sitt stoff ur Matteusevangeliets julberättelse. Även 
om Lukasevangeliet har bidragit med huvuddelen av stoffet till Zeipels 
romanser, kan man konstatera Matteusevangeliets starka påverkan på 
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samlingen som helhet. Orsaken är Zeipels framlyftande av Matteusevan-
geliets Josefsgestalt som beskyddande och beslutsfattande part. Detta sker 
på bekostnad av Lukasevangeliets självständiga Mariagestalt.10 

Redan i den fjärde romansen, »Engeln hos Maria«, förbereds Josefs 
framträdande. Utifrån Lukasevangeliets bebådelseberättelse kunde man ha 
förväntat sig Zeipels anslutning till den traditionella bilden av den en
samma Marias kontemplativa stillhet. I stället framhålls Josefs fromhet, 
medan Maria utmärks av anspråkslös huslighet. 

Åt Joseph hon sin tro förskref; 
Förlofvad hon med honom blef, 
Hvars hela lefnad dag från dag 
En öfning var till Guds behag. 

Hur enkel, huslig drägt hon bär! 
Så uppmärksam vid sysslan är, 
Att hon ej Engeln märkt, hvars blick 
Är fästad på dess hulda skick. (143) 

Från och med den nionde romansen, »Engeln hos Joseph«, spelar Josef en 
framträdande roll i romanserna. I den elfte romansen, »Resan till Bethle
hem«, ser vi honom som Marias hängivna hjälpare och beskyddare. 

Uppmärksam på stigen hastar 
Han förut, och än den roten, 
Än den stocken undankastar, 
Att hon ej må stöta foten. 

Se, han vältar undan stenen 
Som kan göra henne hinder, 
Lyfter opp den krökta grenen 
Som kan såra hennes kinder. (177) 

I de följande romanserna apostroferas regelmässigt Josefs och Marias 
innerliga gemenskap. I »Jesu Födelse« sitter Josef och Maria förtroligt vid 
krubban och när herdarna berättar om vad de sett och hört »blir Marias 
hjerta lättadt, / Till tårar Josephs öga rördt« (186). I »Jesu Namn« står 
Josef åter vid Marias sida och »torkar sin kind med Jungfruns lock« (190).11 

Allt tydligare framträder bilden av den lilla familjeidyllen. Även »Flykten 
till Egypten«, med sitt i grunden brutala innehåll, mynnar ut i återfärden 
till det »gamla, kända hemmet« i Nasaret, där den »lilla hyddan öppnar 
för dem sin svala famn« (215). 

Den artonde romansen, »Jesus lärer i templet« visar tydligast på ideali
seringen av den lilla familjen. Dikten parafraserar Lukasevangeliets berät
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telse om Jesus vid tolv års ålder i templet. Ordväxlingen mellan Maria och 
Jesus, som i evangeliet innehåller en icke obetydlig skärpa och blottar 
spänningsförhållandet mellan jordisk och eskatologisk familj, tonas ner till 
en mild fläkt. Moderns förebråelse framförs med »en röst, som svanens 
blid« (224) och Jesu svar är som ljudet av »Äolsharpan«, när »Vestan
vinden frågar henne / Om hon hafver honom kär« (225). 

De förstå dock icke ordet, 
Som från sonens läppar går. 
Si, hur kärleksfullt Hans öga 
Nu på modren fästadt står! 
Hennes hand hur ömt Han fattar, 
Sluter den till bröstet tätt, 
Följer henne nu ur templet, 
Följer hem till Nazareth! - (225) 

Dikten ger inte utrymme för något av bibeltextens beskrivning av den 
komplexa relationen mellan moder och son utan mynnar ut i en stark mar
kering av familjeidyllen. När den heliga familjen kommer hem till »hyd
dan« i Nasaret stängs också dörren definitivt omkring dem och några 
blickar når inte längre innanför hemmets dörr. 

Stängd är der den lilla hydda, 
Som har Jesum i s itt sköt; 
En Cherub med svärd bevakar 
Redan dörren, som han slöt; 
Intet menskligt öga tränger 
In i fridens helgedom, 
Öppnad blott, vid tro och böner, 
För en känsla barnsligt from. (225 f.) 

Även om slutstrofens stängda dörr kan tolkas utifrån det faktum att även 
evangelierna tystnar vad avser Jesu fortsatta barndom och uppväxt, är det 
förhärskande intrycket dock slutstrofens starka vaktslående om det ideal
iserade lilla familjesammanhanget. 

Zeipels romanser som biedermeierdiktning 
Ett fruktbart förhållningssätt till Zeipels romanser är att betrakta dem som 
tidiga exempel på svensk biedermeierdiktning. I sin avhandling om den 
romantiska versberättelsen för Ingrid Elam en grundläggande diskussion 
kring begreppets användning i Tyskland, där biedermeier först introduce
rades som litteraturhistorisk term och där en intensiv diskussion har förts 
kring biedermeier som beteckning för perioden 1815-1848.12 
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Utifrån definitionen av tysk biedermeier »som en borgarkultur« som 
»förmedlar borgerliga ideal till en borgerlig publik« vill jag lyfta fram två 
drag i Elams karakterisering av biedermeier som är av särskild relevans för 
förståelsen av Zeipels romanser.13 För det första tillmäts familjen »den 
allra största betydelse«. Äktenskapslyckans höga värde framhålls och »na
turnära, moderliga och husliga kvinnor idealiseras«.14 För det andra beto
nas betydelsen av »tidens kristna fromhetsliv«, vilket resulterar i »att mer 
eller mindre panteistiska positioner överges till förmån för en konfessionell 
kristendom«.15 Elam menar att dessa »biedermeierdrag också finns i Sve
rige, även om det inte kan vara frågan om fullständiga överensstämmel
ser«.16 

Som representant för svensk biedermeier framhåller Elam den sene Fran
zén.17 Även Louise Vinge pekar på det idylliska draget i Franzéns dikter 
under 1820- och 3o-talen med deras »blandning av nätt familjeidyll och 
barnsligt förtröstansfull religiositet«. I sådana dikter framstår Franzén, 
enligt Vinge, som företrädare för den »hållning som har kallats för Bieder
meier och som är ett betydande drag i kulturen mellan ca 1815 och 1840-
talet«.18 

Elams och Vinges samstämmiga framhållande av familjeidyllen och den 
naiva religiositeten som typiska biedermeierdrag äger sin tillämpning på 
Zeipels romanser. Som jag har påvisat gäller detta i högsta grad det familje
idylliska draget. Såväl »Flykten till Egypten« som »Jesus lärer i templet« 
utmynnar i den heliga familjens återkomst till hyddan i Nasaret. Hyddan, 
med hemortsrätt i idyll- och herdediktning, är ytterligt frekvent i 18oo
talets biedermeierdiktning och betecknar det lilla trivsamma hemmet.19 

Zeipels evangeliska romanser är otvivelaktigt ett tidigt exempel på bieder-
meiertidens »tendens att se lyckan inmutad i sin egen trånga lilla värld«.20 

Intimt förbunden med romansernas idealisering av den heliga familjen 
är den komplementära könsuppfattningen, i enlighet med vilken Josef 
framställs som husfader. Här finns en intressant koppling till utveckling
stendenser inom den sakrala konsten. Hedvig Bränder Jonsson konstaterar 
att det först »under senmedeltiden utvecklades en ikonografi kring den 
heliga familjens vardagsliv, kring snickarverkstaden i Nasareth och kring 
Josef som familjefar«.21 I anslutning till ett av konstens barndomsmotiv, 
återvändandet från Egypten, skildras den heliga familjen som »Trinitas ter-
restris, den jordiska Treenigheten: Josef och Maria gående med gossen Je
sus mellan sig, ofta i kombination med Trinitas caelestis där Jesus då natur
ligtvis är Sonen«.22 Enligt Bränder Jonsson förutsätter detta motiv »en 
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emanciperad Josef«. Fornkyrkans och den tidiga medeltidens bildkonst 
ägnade Josef »minimalt intresse«. Relationen mellan Maria och Jesus-
barnet är den teologiskt centrala, medan Josef följdaktigen framställs 
»som en bifigur, mera som ett attribut än som en agerande gestalt«.23 

Den framväxande Josefskulten kan emellertid även tolkas, som Marina 
Warner gör, i anslutning till en »new domestic idealism«, innebärande en 
tydlig skärpning av kvinnans underordning och med stora konsekvenser 
för synen på Maria: »The cult of humility, understood as female sub-
missiveness to the head of the house, set the seal on the Virgin's eclipse as a 
matriarchal symbol. Nowhere can this be seen more clearly than in the rise 
of Joseph in importance from the end of the forteenth century onwards.«24 

Zeipels romanser kan ses som en litterär tillämpning av konstens fram
ställningar av den heliga familjen som jordisk treenighet. Utifrån Elams 
definition av biedermeier som borgarkultur, förmedlande »borgerliga ideal 
till en borgerlig publik«, faller Josef väl in i rollen som ansvarskännande 
familjefader. 

När det gäller frågan om religiositeten i Zeipels romanser, vill jag åter
knyta till Elams karakterisering av biedermeierreligiositetens konfessio
nella tendens på bekostnad av romantikens spekulativa religiositet. Ur 
denna aspekt kan Zeipels »Evangeliska romanser« ses som evangeliska 
också i en konfessionell bemärkelse. Den konfessionella prägeln är inte 
påträngande men blir synlig i de återkommande hänvisningarna till Kristi 
död på korset, där försoningsverket apostroferas i milt pietistiska tonfall: 
»Han kom i stoft till denna Jord, / Har henne frälsat, henne vunnit / med 
blod och tårar till sin brud« (126). Än mer slående är dock att Zeipels 
dikter tycks ha förlorat allt samband med såväl romantikens kristologi 
som mariologi. Maria är förvisso moder, men hennes moderskap är knutet 
till det lilla familjesammanhanget. Såväl jungfru- som modersbegreppet 
har tömts på den gränsöverskridande och paradoxala innebörd som ro
mantiken fäste sådan vikt vid.25 

Kärnan i Zeipels biedermeierreligiositet blir då, för att använda Vinges 
ord, en »barnsligt förtröstansfull religiositet«. Man kan i det samman
hanget peka på ett egenartat drag i Zeipels romanser, nämligen Josefs lätt
rördhet. I inte mindre än fyra romanser är Josef rörd till tårar. I den tolfte 
romansen, »Jesu Födelse«, berättas hur herdarna slutligen når fram till 
krubban, vid vilken Maria och Josef »förtroligt« sitter vid varandras sida. 

När herdarne för dem berättat 
Hvad denna natt de sett och hört, 
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Då blir Marias hjerta lättadt, 
Till tårar Josephs öga rördt: (18 6) 

Elam konstaterar att biedermeier har beröring med tidigare tidsström
ningar, »framför allt återanknyter den till sentimentalismen«.26 För Zei-
pels vidkommande gäller detta även religiositeten. Det lilla familjesam
manhangets sentimentala religiositet överförs även till den heliga familjen, 
där Josefs tårar står som ett signum för den naiva barnatron. Det är också 
denna barnatro läsaren förväntas dela. I den artonde romansen, »Jesus 
lärer i Templet«, förklarar diktaren att den stängda dörren till hemmet i 
Nasaret trots allt kan öppnas, men endast »vid tro och böner, / För en 
känsla barnsligt from« (226).27 

Jungfru- och moderstemat - en sammanfattning 
Almqvists och Atterboms förhållningssätt till jungfru- och moderstemat 
gestaltar sig utifrån olikartade utgångspunkter och på olikartade sätt. 
Detta kräver att deras insatser sammanfattas var för sig. När det gäller just 
Mariadiktningen vill jag dock inledningsvis formulera några generella slut
satser. 

Jag har redan konstaterat att biedermeiertendensen i Zeipels romanser 
leder till att Mariagestalten på ett drastiskt sätt förminskas. Av Maria som 
mater omnium eller mater misericordiae eller mater ecclesiae eller Himla
drottning kan knappast några spår skönjas. Istället förknippas hon med 
den lilla familjen och hemmet i Nasaret. Om Zeipel å ena sidan reducerar 
Marias roll, visar å andra sidan Almqvist och Atterbom på jungfru Maria 
som en komplex och gränsöverskridande gestalt, som inte låter sig stängas 
in bakom hyddans dörr. Så är fallet i Marjam. Trots Almqvists kärva håll
ning till både katolsk och romantisk mariologi, upprätthålls upplevelsen 
av Maria som såväl helgjuten som komplex gestalt. Almqvist värnar om 
den romantiska grundhållningen till Maria genom att skildra henne i spän
ningsfältet mellan jordisk och eskatologisk familj. Så är också fallet i 
Atterboms Mariadiktning, där Mariagestaltens världsomfamnande väsen 
alltid på ett tydligt sätt framträder. När Atterbom närmar sig den klassiska 
mariologin och kristologin på den romantiska spekulationens bekostnad 
skulle man kunna tänka sig att biedermeierdragen förstärks även hos 
Atterbom. För Mariadiktningens vidkommande kan man dock konstatera 
att Atterboms närmande inte leder till Zeipels idyllisering. Såväl Atterbom 
som Almqvist delar en gemensam referensram som Zeipel tycks sakna. 

275 



Båda står i ett levande förhållande till en bred mariologisk tradition. Båda 
är också väl förtrogna med den romantiska filosofins tolkning av Maria
gestalten. Dessa två faktorer tycks utgöra ett bålverk mot biedermeier-
tendenserna. De förklarar varför Maria inte kan infogas i den lilla familje
idyllen av Zeipels snitt. De förklarar varför Josef framstår som en und-
gänglig gestalt i såväl Almqvists som Atterboms Mariadiktning. Om Alm
qvists och Atterboms Mariadiktning å ena sidan är påfallande fri från 
biedermeiertendenser, måste man å andra sidan konstatera att Zeipels ro
manser är ett tydligt förebud om den romantiska Mariadiktningens korta 
varaktighet. Den tycks blomstra just i spänningsfältet mellan klassisk 
mariologisk tradition och romantisk spekulation. När detta spänningsfält 
upplöses, försvinner också förutsättningarna för en vital romantisk Maria
diktning. 

Min analys av jungfrutemat i några centrala verk av Almqvist leder till 
en något överraskande men likväl ofrånkomlig slutsats. Almqvists jungfru
tema måste förstås i nära relation till Kristusefterföljelse och Kristuslikhet. 

I Murnis tolkas förhållandet mellan Gud/Kristus och människan i kom
plementära termer. Kristus framträder med utpräglat manliga drag och 
människan beskrivs som hans kvinnliga motpart. Deras förening i inkarna
tionen och försoningen beskrivs i erotiska termer och resulterar i den full
komliga enheten. Samtidigt som det teologiska innehållet erotiseras sker en 
motsvarande sakralisering av erotiken. Därför beskrivs männen i Murnis 
med Kristuslika drag och den sexuella föreningen mellan man och kvinna 
som en gudstjänst. Den andligt-erotiska enheten mellan man och kvinna 
utgör, tillsammans med Kristi försoningsverk, de förnämsta uttrycken för 
den unge Almqvists helhets vision. 

Redan i Almqvists tidiga texter tenderar Kristusgestalten att tillerkännas 
androgyna drag. I beskrivningen av Kristus som lamm och lejon framträ
der den tydliga anknytningen till såväl Böhme som Baader. Parallellt med 
dessa förskjutningar i synen på Kristusgestalten sviktar tron på den and
ligt-erotiska enheten. I Amorina finns fortfarande starka uttryck för Mur
nis enhetsvision, samtidigt som denna enhet destrueras genom manligt 
svek. Den komplementära helheten tycks dock vara möjlig att återvinna 
inom en enda gestalt. Amorina, som i sin egenskap av Kristi efterföljare 
utvecklas till en helhetsgestalt, i synnerhet i relation till rövaren Johannes. 

När Almqvist i Drottningens juvelsmycke låter Kristusmönstret ink
arneras i romanens huvudperson, är det symptomatiskt att det sker genom 
en jungfru, dvs. en androgyn varelse i Böhmes anda. Detta gör Tintomara 
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till en gränsöverskridande gestalt i än högre grad än Amorina, samtidigt 
som det ställer henne, liksom Amorina, utanför familj och samhälle. Den
na tragiska sida av Kristusmönstret träder tydligt fram i romanens Getse-
mane- och Golgatascener. 

Även i Mar jam måste jungfrubegreppet tolkas i nära relation till Kristus-
efterföljelsen. Detta är en något förvånande slutsats. Utifrån Böhmes och 
Baaders androgynspekulation vore det naturligt att tänka sig Maria som 
androgyn gestalt. Mariagestaltens komplexitet består dock inte i hennes 
androgynitet. 

Ser man till dubbeldramat som en helhet, skiljer Almqvist tydligt på 
jungfrufödelse och virginitetsideal. Genom att slå vakt om det grundläg
gande Mariadogmat, värnar Almqvist om Maria som paradoxal gestalt. 
Det är dock framför allt Kristuserfarenheten som skänker komplexitet åt 
Mariagestalten. Hon lever i spänningsfältet mellan den jordiska familjen 
och den nya familjen av lärjungar och nytolkar sin relation till sonen, inte 
primärt i termer av moderskap utan i termer av lärjungaskap. 

När det gäller Almqvist måste man understryka Kristusmönstrets påtag
liga konstans, från ungdomsverken Murnis och Amorina via Drottningens 
juvelsmycke och fram till Isidoros av Tadmor och Marjam. Almqvists 
Kristusmystik är visserligen vag i sina konturer men hängiven. Den går re
gelmässigt på kollisionskurs i förhållande till de teologiska och kyrkliga 
strukturerna, men dess grundläggande religiösa halt torde ingen sätta i 
fråga. När Almqvist sent i livet i Sesemana ger sin version av trosbekän
nelsens tre artiklar, kan man se den andra som en summering av den tydliga 
Kristuslinjen i hans författarskap: »Dig älskar jag, O min himmelske store 
Fader! / om Du vill tro mig i dessa mina enfaldiga rader. / Och jag älskar 
ävenså din stackars Son, och alla / dina andra Söner, vad än man i världen 
dem allt må kalla.«28 

Atterboms Kristusgestalt är, till skillnad från Almqvists, djupt proble
matisk, i synnerhet vad avser den avgörande frälsningshistoriska roll som 
Kristi död på korset spelar. Därför får Kristusgestalten tillnärmelsevis inte 
samma utrymme hos Atterbom som hos Almqvist. I stället träder redan 
tidigt modern fram som den gudomliga kärlekens representant. För att 
återknyta till Marina Warner, kan man otvivelaktigt konstatera att Atter
bom bidrar till att återupprätta Maria som matriarkal symbol. I den tidiga 
diktningen möter vi en synkretistisk »världsmoder«, men efterhand när
mar sig Atterbom alltmer den klassiskt kristna mariologin, vilket blir sär
skilt tydligt i elegin »Ave Maria«. 
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Någon fullständig utjämning av spänningsförhållandet mellan roman
tisk synkretism och traditionell kristendomsuppfattning är det dock aldrig 
fråga om. I Lycksalighetens ö illustreras detta förhållande tydligt genom 
Nyx' koncipiering som å ena sidan synkretistisk världsmoder och å andra 
sidan med tydliga drag av Gudsmoder och Himladrottning. Slutscenens 
mytologiska tyngdpunktsförskjutning vill jag dock se som ett uttryck för 
Atterboms närmande till den klassiska kristendomen. 

I avhandlingens inledning angav jag Abrams' hypotes om den fortgå
ende sekulariseringen av teologiska tankemönster som en lämplig utgångs
punkt för en prövning av Almqvists och Atterboms grundhållning till en 
klassisk kristendomstolkning. 

Om man ser till två av de verk av Almqvist som min avhandling uppe
håller sig vid, Drottningens juvelsmycke och Marjam, tycks Abrams' hypo
tes i hög grad vara tillämplig på det förstnämnda. De religiösa grund
mönstren är inte avlägsnade men väl transformerade. De bibliska scenerna 
är tydligt identifierbara, men de är knappast längre bärare av sitt ursprung
liga religiösa innehåll. I stället blir Kristusmönstret föremål för Almqvists 
estetiserande lekfullhet. 

I Marjam tar sig Almqvist, på ett mer omedelbart sätt, an de bibliska 
texterna utan att gå omvägen över den romantiska filosofin. Redan via 
ungdomsdiktningen förmedlas bilden av Almqvist som en duglig bibel
läsare. Vid tiden för dubbeldramats avfattande bedrev han sina teologiska 
studier med sikte på prästvigning. Det finns således goda skäl att betrakta 
Almqvist som en kompetent exeget och teolog, som förmår lyfta fram och 
gestalta centrala bibliska och teologiska mönster. 

Som jag tidigare konstaterat finns det ingenting som talar för att Maria 
i Marjam skall tolkas som en androgyn gestalt. Mariagestaltens komplexi
tet är inte resultatet av en estetisk lek med de androgyna kategorierna som 
i Drottningens juvelsmycke, utan en konsekvens av Marias lärjungaskap. 
Medan Paulussatiren i Marjam är genomförd med slagkraft och humor, 
andas slutscenen ett stilla religiöst allvar. Trots att Kristusmönstret är djupt 
grundat i såväl Drottningens juvelsmycke som Marjam är de två verken, i 
religiöst hänseende, tydligt artskilda. 

Abrams hanterar sin grundläggande hypotes på ett nyanserat sätt, bl.a. 
genom att understryka dess tillämplighet på ett generellt plan. Hypotesen 
utesluter inte att enskilda romantiska diktare står i ett mer personligt för
hållande till den kristna traditionen. Följande invändning riktar sig således 
inte mot Abrams utan snarare mot möjligheten att vantolka Abrams ge
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nom att betrakta de kristna idéerna som helt och hållet passiva mönster. 
Detta skulle innebära att den romantiske diktaren inte har någon annan 
relation till kristendomens frälsningshistoriska grundsyn än en rent kun-
skapsmässig. En sådan hårddragning stämmer varken på Almqvist eller 
Atterbom. Visserligen kan man se Atterboms tidiga författarskap som ut
tryck för romantisk eklekticism, där diktaren plockar element från de olika 
mytologierna och sammangjuter dem till en ny helhet. Efterhand blir den
na hållning djupt problematisk. Min hypotes om en framväxande konflikt 
mellan romantisk synkretism och traditionell kristendomsuppfattning för
utsätter Atterboms upplevelse av att kristendomens frälsningshistoriska 
grundsyn, i mötet med den romantiska synkretismen, inte låter sig passivt 
omformas och reinterpreteras, utan bjuder på aktivt motstånd. Mina läs
ningar av Almqvists och Atterboms verk leder fram till slutsatsen, att 
Abrams tes om en långt framskriden sekularisering inte kan drivas förbe
hållslöst, åtminstone om man ser till svenska förhållanden. 

Detta föranleder en avslutande kommentar med anknytning till Abrams. 
Man måste komma ihåg att hans studier i första hand avser den engelska 
romantiken. Abrams' slutsatser är därför inte automatiskt och i alla avse
enden tillämpliga på den svenska romantiken. En grundläggande utgångs
punkt för mitt avhandlingsarbete har varit tanken på den svenska roman
tikens levande förhållande till den kristna traditionen. Såväl Almqvist som 
Atterbom var teologiskt välorienterade. De var väl förtrogna med det egna 
lutherska och pietistiska arvet. Genom romantikens antikonfessionella och 
universalistiska grundhållning hade de god kännedom om romersk-ka
tolsk tradition, Atterbom i särskilt hög grad genom sin tyska och italienska 
resa. Kulling missar därför målet när han beskriver romantikerna som nära 
nog konfessionella lutheraner. Däremot vill jag instämma i hans betoning 
av betydelsen av »den på folkdjupet kvarlevande gammalsvenska religiosi
teten«.29 Enligt Kulling är det »ofrånkomligt, att den religiösa renässans, 
som bryter fram med den svenska romantiken, har sina rötter i den gamla 
svenska religiösa traditionen, som ännu var levande i den lantliga miljö, ur 
vilken den nya kulturrörelsens pioniärer i allmänhet utgingo«.3° Ur dessa 
möten mellan den levande kristna traditionen och den samtida romantiska 
filosofin uppstår originaliteten och komplexiteten i Almqvists och Atter
boms gestaltningar av jungfru- och moderstemat. 

279 



noter 

1 Poetisk Kalender 1822, s. 121-230. 

2 P.D.A. Atterbom, Minnesteckningar och tal, sednare bandet, Samlade skrifter i obunden 
stil, sjette delen, band II, Örebro 1869, s. 219. 

3 Gudmar Hasselberg, Realistisk lyrik. Studier i svensk versdiktning från Bellman till Talis 
Qualis, Lund 1923, s. 88. 

4 Atterbom 1869, s. 224 f. 

5 Ibid., s. 225. 

6 Ibid., s. 227. 

7 Ibid., s. 229 f.  

8 Poetisk Kalender 1822, s. 123. Fortsättningsvis kommer samtliga sidhänvisningar till 
Zeipels romanser att, satta inom parentes, infogas i den löpande texten. 

9 I samlingens tredje romans, »Zachariä Syn«, frågar Sångaren i den inledande strofen den 
ledsagande ängeln om målet för färden: »Hvart, mellan dessa klinter, / Framslingrar sig vår 
väg, / Bland palm och terebinther? / O, hulda Engel, säg!« (134) I följa nde strof beskrivs 
målet under tydlig anslutning till dröm- och visionsdiktningens uttryckssätt: »Ser du den 
gyllne kransen / Af torn på bergen der? / Månn' endast återglansen / Af qvällens sol det är? 
/ Så drömde jag mig porten, / Som går till själens hem, / Nämn mig den helga orten! / 'Det 
är Jerusalem.'« (134) 

10 Skillnaden mellan Matteus- och Lukasevangeliets Mariabild har jag avhandlat i Alm 
qvistdelens tredje kapitel. 

11 Samma förhållande råder i de följande romanserna. I »Jungfr u Mariä Kyrkogång« är 
Josef »vid hennes sida« (192). I »Simeon och Hanna« blir » begge två« (197) förundrade 
och häpna när de hör den gamle mannens ord om barnet. I »De Vise från Österland« sitter 
»Joseph och Maria båda / Bredvid hvarann« (204). 

12 Ingrid Elam, '...i kärleken blott hjälte...' Den romantiska versberättelsen i Sverige 1820-
1850, diss., Göteborg 1985, s. 54 f. Av Ela ms avhandling framgår att det finns en bety
dande forskning kring biedermeier, framför allt i T yskland men även på skandinaviskt 
område. Detta är dock inte platsen att gå in i någon djupgående diskussion kring bieder-
meierbereppet. 

13 Ibid., s. 55. 

14 Ibid., s. 56. 

15 Ibid., s. 56 f. 

16 Ibid., s. 57. 

17 Ibid., s. 61. 

18 Louise Vinge, »Järnårens ljus - Franzén och Wallin«, Den Svenska Litteraturen, II 
Upplysning och romantik 1718-1830, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Stockholm 
1988, s. 212. 

19 I Franzéns diktning är hyddan tydligt relaterad till dikter som tematiserar hemmet och 
familjen. Ibland framgår detta med all tydlighet redan av dikttitlarna. Således besjungs 
hyddan i dikter som »Till de hemmavarande«, »Hemkomsten« och »Hemvännen«. Se 
Frans Michael Franzén, Samlade Dikter, Första Bandet, Örebro 1867, s. 99, 139 och 146. 

280 



20 Ann-Maria Janzon, Tankens örnar och idyllens småfåglar. Studier i senromantisk 
sekundärdiktning (1991), diss., reviderad andra upplaga, Stockholm 1992, s. 145. 

21 Hedvig Bränder Jonsson, Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige, Uppsala 1994, s. 
179. 

22 Ibid. 

23 Ibid., s. 180. 

24 Warner, s. 188. 

25 Det finns dock ansatser till en mer komplex mariologi, som särskilt kommer till uttryck 
i den femte och sjätte romansen, »Maria på vägen till Elisabeth« samt »Maria hos Elisa
beth«. De två romanserna sammanbinds genom en parafras på Lukasevangeliets Magni
ficat. Lovsångens ord uppfyller Maria redan när hon är på väg till Elisabeth. I sam talet 
med henne bryter den fram på nytt. I den förra romansen förorsakar Maria plötsligt hela 
kosmos lovsång. Hon hyllas »af all skapade ting, / Af djur och skogar, berg och floder« 
(149). I den senare romansen alluderar Zeipel på ett klassiskt mariologiskt tema. Han låter 
nämligen Maria apostrofera Kristusbarnet, »som i trånga skötet ej försmäktar, / Fast 
stjernerymden Dig ej famna mäktar!« (152) Likartade paradoxala formuleringar finns 
t.ex. i A kathistoshymnen: »Gläd dig, du bär de n som bär a lltet.« Citatet ur A kathistos-
hymnen är hämtat ur Per Be skow, Maria i ku lt, konst, vision, Delsbo 1991, s. 115. 

26 Elam, s. 55. 

27 Ann-Mari Janzon framhåller den naiva fromheten och barnatron som ett viktigt tema i 
senromantisk diktning. Janzon, s. 37 ff. 

28 C.J.L. Almqvist, Sesemana, Stockholm 1983, s.298. Sesemana ar tillkommen under 
landsflykten 1851-1866. 

29 Kulling, s. i. 

30 Ibid., s. 6. 

281 



Summary 

»The Atoning One at Her Breast, a Woman Crowned 
with Stars«.The Virgin and the Mother as Themes in 

C.J.L. Almqvist and P.D.A. Atterbom 
THE IM AGE O F M ARY, the Holy Mother, experienced a short-lived but 
intense renaissance during the Romantic era - primarily in Germany, but 
even in more homogeneously Protestant lands, as well as in the strictly 
Lutheran Sweden. In 1807, P.D.A. Atterbom penned a sonnet on the theme, 
the earliest example of Swedish Romantic poetry on the theme of the Vir
gin Mary. In the three subsequent decades, a significant body of work 
taking Mary as its theme was created - by Atterbom, of course, but also by 
C.J.L. Almqvist, E J. Stagnelius and numerous poets belonging to the circle 
around the periodicals Phospboros and Poetisk Kalender. 

At an early stage of my dissertation work, it occurred to me to conduct 
a total inventory of this theme in Swedish Romantic poetry; a motif study, 
in other words. Such a comprehensive investigation would be fully possible 
to realize, since the entire body of work is in no way daunting in size. 
However, there is one decisive objection to conducting a study which limits 
itself solely to the theme of Mary: In many instances, Swedish Romantic 
poetry featuring the theme lacks the richness of iconography variation and 
theological treatment which can be found in the Catholic and Orthodox 
traditions. A study strictly based on this motif would prove both mecha
nical and meagre. Therefore, hypotheses concerning the Virgin Mary in a 
Swedish, Protestant and Romantic context have instead resulted in re
orienting the dissertation from a motif study to a thematic one. An im
portant consequence of this reorientation is that the lone figure of Mary no 
longer dominates. In a Protestant context, Mary can only maintain her 
complexity when she is contrasted with other, related figures. At the same 

282 



time, the other virgin and maternal figures cannot be analyzed simply with 
a goal of revealing their respective parallels with the figure of Mary; in
stead, they too must be studied for their own sake. Thus in its present form, 
this dissertation deals with a theme - the theme of the virgin and the mot
her - wherein the Virgin Mary comprises the point of departure and is 
naturally one (but only one!) of its central figures. Via this not unprob-
lematic process, the arrangement of the present thematic study crystallized. 
I have chosen to limit it to the bodies of work of two Swedish authors, 
C.J.L. Almqvist and P.D.A. Atterbom. Their respective oeuvres both boast 
enough work on the theme of Mary whose content and breadth make them 
worth investigating, and a literary treatment of other virgin and maternal 
figures related to Mary, such as Amorina in the novel of the same name, 
Tintomara in Drottningens juvelsmycke, and the figure of Nyx in Atter
bom's fairy play, Lycksalighetens ö. 

Although the figure of Mary does not dominate the present disser
tation's thematization of the virgin and the mother, the fact remains that 
the comprehensive structure of the dissertation has emerged out of the fun
damental formulations of the Mary dogma, i.e. Mary's virginity and her 
motherhood. I attempt to apply this structure to the work of the two 
chosen authors, Almqvist and Atterbom. As will be shown, there is justi
fication for stating that Almqvist thematizes the problematic of virginity 
while Atterbom, in a corresponding manner, places motherhood at the cen
tre of his work. 

The Romantic era is characterized in particular by its striving for »total
ity« or »wholeness«,where love emerges as the foremost unifying force. 
Love is portrayed in Neo-Platonic terms as a universal force coursing 
through and uniting the world. Different forms of love - such as the God's 
love for his creation and his creation's love of God, as well as erotic love 
and even friendship - are all traced back to the universal concept of love. 
Despite this, it is apparent that love between man and woman assume a 
special dignity in the Romantics' search for the great syntheses. Almqvist's 
youthful philosophic work Om det hela (On wholeness) from 1819 begins 
with the curt thesis that »Love is«,clearly allying itself with a broad, uni-
versalistic concept of love. However, when his concept of love is further 
developed, he associates it primarily with the complementary relationship 
between male and female. The divine is coupled with masculinity, and the 
human with femininity. The connection between divine and human is 
subsequently called »the marriage of the whole«.This emphasis on the 
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relationship between male and female, which distinguishes Ora det hela 
also sets the tone for his juvenile work Murnis from the same year, to which 
the first chapter of this dissertation is chiefly dedicated. In Murnis, the two 
overshadowing unifying acts are described - Christ's atonement, resulting 
in a unification of God and mankind, and the erotic-spiritual unification of 
man and woman. Atonement is described as an act of intercourse between 
God/Christ and mankind, and the erotic unification of man and woman is 
described in terms of worship. One may speak here of an »eroticizing« of 
theology and the religious experience and a parallel sacralization of sexu
ality. Almqvist's sexual explicitness, with its roots in both Swedenborg's 
theory of marriage and the bridal mystique of the Moravian Brethren, 
must be primarily understood from the perspective of the above-mentio
ned vision of totality. In an erotic relationship aiming at wholeness, the 
terms »lust« and »chastity« can unproblematically be combined with one 
another. The vision of wholeness even legitimizes explicit descriptions of 
sex, wherein the male and female genitalia are transformed into emblems 
of perfect unity. 

From the aspect of ideas, Murnis can be placed in a long chain of tradi
tion of androgynous speculation. It is apparent that Almqvist has been 
inspired by Emanuel Swedenborg's marriage theory. In contrast to Jakob 
Böhme, who proceeds from the idea of an androgynous l/r-individual, who 
was cloven into the two separate sexes only after the fall from grace, Swe
denborg proceeds from the idea that man and woman were two separate 
entities from the very beginning who, through true love, shall merge into a 
more elevated, androgynous whole. Böhmens fundamental attitude toward 
sexuality is ambivalent, at times even negative; Swedenborg's on the other 
hand is positive, which is clearly reflected in the erotic Utopia of Murnis. 

In Amorina (1822), a burgeoning transformation of Almqvist's vision of 
wholeness can be observed. The betrayal Amorina is subjected to by men 
implies a challenge to the complementary Utopia of Murnis. While in 
Murnis, wholeness can only be accomplished through perfect erotic-spi-
ritual union between man and woman, Amorina appears as a harmonious 
figure in and of herself. Amorina's perfection is not portrayed in andro
gynous terms; despite this, one may still state that she represents a step 
toward Tintomara's androgynous whole. 

The second chapter concentrates on the figure of Tintomara in Drott
ningens juvelsmycke (1835). In this novel, the dream of the merging of 
»twoness« into »oneness« seems to have been abandoned in favour of an 
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experiment, wherein the unification of male and female is realized within 
the person of one single individual, the androgynous Tintomara. The andro
gynous idea is formulated in the novel with direct reference to Plato's Sym
posium; however, I maintain that the significance of the androgynous 
speculations of Jakob Böhme and Franz von Baader have previously been 
underestimated in this context. In Böhme, »the virgin« or »Sophia« stand 
for a feminine element in the Godhead. Since androgynous perfection 
exists in God, and since mankind was created in the exact likeness of God, 
then Adam too must be androgynous. This quality disappeared with the 
ejection from Eden, which immediately leads to sexual differentiation. 
However, this androgynous whole is reestablished in Christ, the second 
Adam. In Almqvist's playful experiment, Tintomara, like Adam and Christ, 
is an adrogynous figure. 

Baader's distinction between and hermaphroditism is significant. While 
the former reflects divine unity, the latter is rejected as a mere caricature of 
androgyneity, since it emphasises disunity. In the novel, the surgeon Duke 
Carl is apparently greatly interested in Tintomara as a hermaphrodite. The 
surgeon wishes to perform an anatomical examination of Tintomara, to
ward which end he repeatedly tries to disrobe her. Since each of the four 
lovers apprehend Tintomara as man and woman, respectively, she becomes 
the object of the destructive sexual desire of both men and women, which 
once again defines her as a hermaphrodite. Beyond the mystifications of 
the plot, the mystery of the androgynous, Christ-like Tintomara emerges 
on the symbolic level. This mystery is broached by her pure and pene
trating glance, as well as her sensitivity to the essential values of language. 
First and foremost however, the mystery emerges by being preserved. De
spite untiring attempts to disrobe Tintomara, she remains the clothed 
virgin and thus, unattainable to curious eyes. One may speak of the Christ
like qualities of both Amorina and Tintomara - in the form of Amorina's 
imitation of Christ and the likeness to Christ of Tintomara's essence, based 
on the androgyneity of both figures. This Christ-like quality has mainly 
tragic consequences. The androgynous friendship Tintomara can offer is 
not welcomed by a world obsessed by erotic intrigue, and in the Gethse
mane and Golgatha scenes in the novel, we follow Tintomara's road to 
ruin. 

In 1839, Almqvist's double drama Isidor os av Tadmor and Mar jam was 
published, the same year as Det går an. The very year of publication itself 
seems to have contributed to the fact that interpreters of the figure of Mary 
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have been influenced by Almqvist's naturalistic reorientation. Marjam has 
been interpreted as Almqvist's settling of accounts with the Romantic and 
Catholicized image of Mary in his youthful poetry. This hypothesis has 
resulted in Mary, as she is portrayed in Marjam, to be seen as a relatively 
simple, uncomplicated figure, in stark contrast to the image of Tintomara's 
complexity offered by researchers. Instead of a development from Roman
ticism to realism or from a pro- to an anti-Catholic attitude, I have chosen 
to emphasize the continuity in Almqvist's description of the Mother of Je
sus. 

Almqvist's image of Mary can be summarized by employing the terms 
»perfection« and »complexity«.In the novel Hinden (1833), Mary emerges 
as an image of perfection, to whom the disharmonious Andreas is drawn. 
The same clarifying harmony emerges in Marjam, where the spiritual 
motherliness of Mary in her relationship to the disciple John is apostro
phized. In common with classic Mariology, Mary appears as the Mother of 
the faithful. Furthermore, the relationship between John and Mary can be 
seen as another example of Almqvist's Utopian investigations into the 
essence and possibilities of love and friendship, as well as a testing of diffe
rent forms of fellowship between men and women. Their friendship or 
sexual relationships are invested with an open meaning, which allows for 
both tenderness and sensuality, while at the same time having taken a step 
toward overcoming the destructive force field of pure sexuality. The comp
lexity of the Virgin Mary figure is expressed in two ways. First of all, in 
Marjam Almqvist upholds Mariological dogma. It is important in this 
context to distinguish between the double drama's attitude toward the 
virginity ideal of the Church on the one hand, and the Immaculate Con
ception on the other. While the virginity ideal of the Church is subjected to 
a frontal assault, the testimony in the Gospels on Mary's virginity and 
maternity is treated with caution. Secondly, this complexity is related to the 
main theme of the double drama: the tension between earthly family and 
eschatological family. From this tension Mary, in relation to Her Son, is 
invested with a double role, as both mother and disciple. 

The fourth chapter is dedicated to three significant factors in the under
standing of RD.A. Atterbom's early, mariologically-influenced poetry. 
First of all, Atterbom appears to be the first of the young Swedish Ro
mantic poets to have dedicated himself to the renewed interest in the 
Middle Ages characteristic of the Romantic era. One does occasionally get 
the impression that Mary merely serves as a superficial decorative device in 

286 



the poems, whose function is to provide more colour to the medieval 
narratives. At the same time, this interest in the Middle Ages contributed to 
actualizing the classical terminology and metaphorical power of piety 
toward the Virgin. Secondly, Atterbom's early poetry illustrates Mary's 
role in Romantic philosophy. Closely adhering to Schelling, Atterbom 
describes Mary - like other Goddess figures - as a symbol for the female 
and maternal principle in our world. Thirdly, Atterbom's early poetry on 
the theme of Mary must be seen in the context of the worship of mother
hood common to the Romantics. His mother worship has often been 
explained with biographical-psychological interpretations; however, it 
should instead be seen as a conventional conceit in Romantic poetry. 
However, the Romantics' idealization of earthly motherhood give Mary an 
advantage over other syncretistic »world mothers«.As symbolic figures, 
their respective significance can be identical, while in other aspects, they 
are not at all comparable. Neither Isis, Freja nor Diana can embody the 
principle of personal motherly love, while Mary is related to maternal 
tenderness in a way which seems reserved for the mother of Jesus alone. 
While the mythological maternal figures seem to be abstract concepts, the 
figure of Mary always preserves her connection with the earthly mother of 
the Gospels. This also leads to divine love being invested with maternal 
elements. 

The fifth chapter proceeds from a hypothesis on the fundamental ten
sion between traditional Christian beliefs and Romantic syncretism in 
Atterbom's poetry. In traditional Christianity, the redemptive perspective 
is central, which is the reason why the important milestones in Jesus' and 
Mary's lives take on the character of unique historic occurrences. This is 
particularly the case as far as the incarnation, the crucifixion and the 
resurrection are concerned. In the Lutheran and Pietistic traditions, this 
perspective has tended to be the sole reserve of Christ (especially his atone
ment suffering), though from a more general religious perspective, the 
figures of both Christ and Mary have been ascribed unique redemptive 
significance. On the other hand, the Romantic philosophers attach little 
significance to the historical existence of Christ and Mary. Instead, they are 
primarily apprehended as symbolic figures. This implies that the Romantic 
poet is capable of assuming an eclectic attitude toward different myth
ologies and combining elements from them into a new, syncretistic whole. 

In the fifth chapter I also analyze four works by Atterbom in which this 
conflict emerges, all of which were written during and after Atterbom's 
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foreign travels in 1817-19. In the fifth adventure of his prose draft for the 
fairy play Fågel blå ( 1818), the epiphany of the fairy Gendillah is described 
as an Undin with a Salamander at her breast. When this epiphany recurs in 
the eighth adventure of the sketch, Gendillah is now described as a lustrous 
woman with a lustrous child at her breast. In this transformation I trace a 
tentative shift from Romantic syncretism toward more Biblical patterns. In 
Atterbom's sonnets dedicated to Mary, of which two versions are extant, 
the same tendency emerges in a comparative study of the two versions. In 
the German version of 1817, Romantic syncretism is expressed, while the 
Swedish version of 1818 allows more blatant play for the Mariological 
material. The elegy »Ave Maria« was published in the periodical Svea in 
1831, but in my analysis I trace its origins to the draft version of Fågel blå. 
Syncretism is toned down to a minimum in Atterbom's elegy, replaced 
instead by a classical Mariological commentary, emphasizing Mary as 
intercessor. In the fairy play Lycksalighetens ö (1824-27), the unresolved 
conflict between Romantic syncretism and classical Christianity emerges in 
its two, great Nyx epiphanies. In the first of them, Nyx, Goddess of the 
Night, appears with her children Hypnos and Thanatos. However, in the 
second of these, an apparent shift in mythological emphasis occurs, where 
the Divine Comedy of Dante plays a key role. While syncretism with 
elements of antique mythology characterize the first epiphany, the Cross 
appears as emblematic of a shift toward classic Christianity. While in the 
first epiphany the »child« which Nyx holds in her arms is consistently spel
led with a lower-case »c«,it is spelled »Child« throughout the second 
epiphany. I interpret this as an indication that the »Child« in the second 
epiphany is Christ. Furthermore, this leads to the fact that Nyx/Theo-
phania is invested with Mary-like attributes in the final epiphany of the 
fairy play. The veil which is spread out in the final scene of the play alludes 
to the protecting veil of Mary. 

In the concluding discussion, the poetry written by Atterbom and Alm
qvist dealing with Mary is contrasted with an early example of Swedish 
Biedermeier poetry, Carl von Zeipel's »Jesus Christus. Evangeliska roman
ser« (1822). While Almqvist and Atterbom view Mary as a matriarchal 
figure, giving Joseph no function whatsoever, Zeipel places Mary entirely 
within the framework of the Holy Family, wherein Joseph plays a central 
role as father of the family. While Zeipel associates Mary with the little 
family idyll, Almqvist and Atterbom show Mary to be a complex, tras
gressive figure. While the work of Almqvist and Atterbom are markedly 
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free of any Biedermeier tendencies, it must be stated that Zeipel's romances 
are an early harbinger of the short durability of the theme of Mary in 
Romantic poetry. It seems to have blossomed in the tension between the 
classic Mariological tradition and Romantic speculation. When this ten
sion is finally resolved, the preconditions for a vital, Romantic poetry on 
the theme of Mary, the Virgin and Mother, also disappear. 

(Translated by Stephen fruitman,) 
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Efterord 

»I och med denna allmänna stora tystnad, herr Hugo, tystnar också histo
rien. Slut.« 

Det kan synas övermaga att jämföra en doktorsavhandling med Drott
ningens juvelsmycke. I ett avseende har dock jämförelsen full täckning. 
Här tystnar även min avhandling. Och när jag nu skriver slut ges också 
tillfälle att säga tack. 

Först och främst vill jag tacka min handledare, professor emeritus Sver
ker Ek, som under en följd av år varit såväl mild pådrivare som tålmodig 
uppmuntrare. Trots mina vägval och omorienteringar under avhandlings
arbetets gång har han visat ett aldrig sviktande intresse och stor kunnighet. 
Därutöver vill jag tacka mina kolleger, lärare och doktorander, vid Littera
turvetenskapliga institutionen i Umeå för viktiga och konstruktiva syn
punkter både i och utanför seminariesammanhanget. Ett varmt tack till 
institutionens sekreterare Karin Zakrisson som korrekturläst manuskrip
tet. 

Omslagsbilden visar den s.k. Lövångermadonnan. Bilden är en tribut till 
min hemförsamlings kyrka, men Madonnans förlorade Jesusbarn kan 
också illustrera romantikernas komplicerade relation till de bibliska cen
tralgestalterna. Jag vill tacka Skellefteå Museum, som vänligen har ställt 
bilden till mitt förfogande. 

Avhandlingen tillägnas min hustru Anna och våra barn Nils, Maria och 
Olov. 
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Denna doktorsavhandling utgår från den 
under några decennier uppblomstrande ro
mantiska Mariadiktningen och ägnas jung
fru- och moderstemat hos C.J.L Almqvist 
och P.D.A. Atterbom. Boken uppehåller 
sig utförligt vid de båda författarnas 
gestaltningar av Jesu moder men ägnar 
även uppmärksamhet åt andra med Maria 
besläktade jungfru- och modersgestalter, 
bl. a. Amorina i Almqvists roman med 
samma namn, Tintomara i Drottningens 
juvelsmycke samt Nyxgestalten i Atter-
boms sagospel Lycksalighetens ö. 


