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Inledning 

I sin recension av Per Daniel Amadeus Atterboms Samlade dikter (1837-38) kritiserar Erik 

Gustaf Geijer den nya romantiska lyriken för ”det slags förnämhet, hvarmed den ej vill släppa 

verkligheten, föremålen inpå sig”. Geijer menar att denna poesi 

hellre [skjuter] verkligheten ifrån sig, älskar för mycket att hålla den i ett blånande fjärran, att ge 
föremålen en främmande magisk färg, att doppa dem i afton- eller morgonrodnad, ja att förflygtiga 
dem, så att all gestalt försvinner.1 

Ett avstånd till verkligheten finner vi också i Vilhelm Fredrik Palmblads (1788-1852) roman-

tiska prosa. Om den roman som publicerades i Poetisk kalender för år 1812-14, med ett tillägg 

i 1818 års kalender,2 har skrivits att den ”ingenting annat [är] än en kaotisk samling halv-

smälta läseintryck, utan spår till verklighetshalt”.3 

  Tre decennier senare utgick Palmblad från Kalenderromanen när han skrev den roman som 

här ska behandlas, Familjen Falkenswärd (1844-45).4 I hur stor utsträckning denna roman är 

en omarbetning av Kalenderromanen kan diskuteras. Själv kallar Palmblad den för 

en ny roman, […] hvaruti blott en och annan händelse eller situation, ehuru med betydliga föränd-
ringar blifvit upptagen; åtskilliga af de äldre personernas namn hafva blifvit bibehållna, men med 
så förändrade charakterer och försatta i så olika ställningar, att de kunna anses för olika gestalter.5 

I Atterboms minnesteckning över Palmblad ifrågasätts detta påstående, samtidigt konstateras 

emellertid att han inte använt så mycket av Kalenderromanen som han kunnat göra: 

Utrymmet tillåter ej att undersöka, om denna omarbetning är en så fundamental, som författaren 
sjelf (enligt hans lefnadsbeskrifning) ansåg den vara. Men väl torde vi kunna påstå, att han af de 
äldre, visserligen på flerahanda vis bristfälliga beståndsdelarne, har vid omarbetningen uppoffrat 
åtskilligt, som, behörigen användt och utfördt, skolat lända hans roman till väsendtlig förmån – 
både i den vanliga romanpublikens och i utvaldare läsares ögon.6 

                                                 
1 Erik Gustaf Geijer, ”Samlade dikter af P. D. A. Atterbom. I B. Upsala, Leffler & Sebell, 1837. II B. Upsala 
1838.”, i Samlade skrifter. Åttonde bandet (Stockholm 1875), s. 140-153. Citaten från s. 149. 
2 Romanen, i fortsättningen kallad Kalenderromanen, består av delarna ”Vådelden”, i Poetisk kalender för år 
1812. Utgifven af Atterbom (Upsala 1811), ”Fjällhvalfvet”, i Poetisk kalender för år 1813. Utgifven af Atterbom 
(Upsala 1812), ”Resorna”, i Supplement till Poetisk kalender för år 1813 (Upsala 1813a), ”Slottet Stjerneborg”, i 
Poetisk kalender för år 1814. Utgifven af Atterbom (Upsala 1813b), samt ”Åreskutan”, i Poetisk kalender för år 
1818. Utgifven af Atterbom (Upsala 1817). Samtliga delar är placerade sist i respektive kalender och har egen 
paginering (undantaget ”Resorna” som är den enda texten i supplementet till 1813 års kalender). Den sista delen, 
”Åreskutan” räknas inte alltid in i kalenderromanen, i Carl David Marcus avhandling (se nedan) behandlas den 
t.ex. i ett särskilt kapitel och inte tillsammans med den övriga romanen. 
3 Fredrik Böök, ”Vilhelm Fredrik Palmblad”, i Otto Sylwan (red.), Svenska litteraturens historia. Andra delen 
(Stockholm 1919), s. 133-141. Citatet från s. 135. 
4 Vilhelm Fredrik Palmblad, Familjen Falkenswärd. Förra Delen (Örebro 1844) och Familjen Falkenswärd. 
Andra Delen (Örebro 1845a). Romanen citeras med del (I eller II) och sidnummer. 
5 Vilhelm Fredrik Palmblad, ”Palmblad, Vilhelm Fredrik. (Sjelfbiographi)” i Biographiskt lexicon öfver 
namnkunnige svenska män. Elfte bandet (Upsala 1845b), s. 17-35. Citatet från s. 33. 
6 Per Daniel Amadeus Atterbom, ”Wilhelm Fredrik Palmblad. Minnesteckning”, i Samlade skrifter i obunden 
stil. Sjette delen. Minnesteckningar och tal. Sednare bandet (Örebro 1869), s. 167-216. Citatet från s. 195. 



 4

Alf Kjellén däremot håller med Palmblad och menar att ”det […] knappast [är] mer än vissa 

namn och motiv, som gå igen; Familjen Falkenswärd är på det hela taget en ny berättelse”.7 

En utförlig utredning av sambanden mellan dessa båda romaner skulle således vara av in-

tresse. I denna uppsats kommer enstaka jämförelser att göras, men för en övergripande studie 

finns här inte plats. 

  I Familjen Falkenswärd är en samtida verklighet mer påtaglig än i Kalenderromanen och 

Palmblad har delvis placerat romanen i en borgerlig miljö, ofta satiriskt skildrad.8 Samtidigt 

finns mycket av Kalenderromanens romantiska äventyr kvar, om än möjligen i en i viss mån 

förändrad form. Detta har kommenterats i handböckerna. Fredrik Böök skriver: 

Allt det romantiskt förvirrade och obestämda är nu bortrensat, spökscenerna ha förvandlats till 
skickliga bedrägerier, de planlösa och excentriska expeditionerna genom Europa ha blivit ordnade 
turistresor till Rom och Tyrolen. Visserligen finnas många av de sällsamma äventyren kvar, men 
de ha nu sin rot i en borgerlig miljö, skildrad med livfull realism och ofta med saftig humor.9 

Den omvandling till realism som Böök menar genomförts i Familjen Falkenswärd är klart 

överdriven. Endast en av ”spökscenerna” är ett bedrägeri, andra möten med spöken är verkli-

gen sådana – de ges i alla fall inga andra förklaringar. På denna punkt finns inte heller någon 

skillnad gentemot Kalenderromanen: även i denna förekommer flera spökscener varav en av-

slöjas som ett bedrägeri – om än inte ett medvetet sådant utan en sinnessjuk mans vansinnes-

handling. Vad Böök syftar på med ”ordnade turistresor till Rom och Tyrolen” är också oklart 

– någon skillnad i hur själva resandet går till gentemot Kalenderromanen finns inte. Möjligen 

kan Böök syfta på överfarten till norra Tyskland, som i Familjen Falkenswärd sker i sällskap 

med andra resande. Närmare kommer då följande – från Schück och Warburg hämtade –, mer 

modererade, beskrivning: 

Det vilt fantastiska är borta, och det hela tilldrar sig dock – de satiriska utflykterna frånsedda – i en 
värld, som betydligt mera liknar den verkliga. Romantiken finnes kvar men den är vingklippt.10 

Lite längre fram i samma översiktsverk kommenteras romanens slut: 

Man har talat om romantikens självupplösning, och om denna vittna ock slutorden i Palmblads 
roman. Mer än de andra hade han varit en verklighetens man, praktisk, politiskt intresserad, och 
mot levnadens slut fick han också blicken öppnad för den poetiska realismens betydelse.11 

                                                 
7 Alf Kjellén, Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen. Andra delen (1844-
1848). Från patriarkalism till marxism (Stockholm 1950), s. 86. 
8 En viss tendens till samhällsdiskussion finns dock även i Kalenderromanen, kanske allra tydligast i 
tilläggsdelen ”Åreskutan” (jfr. ovan not 2) när Augusts farbror Maurits Falkensvärd berättar om sin far (dvs. 
Augusts farfar), t.ex.: ”[v]id denna tid inträffade den stora förändringen, som gaf den kongliga styrelse[-]makten 
en mera utvidgad verkningskrets. Min far ansåg denna omhvälfning såsom en upplösning af samhället, såsom 
fäderneslandets sista convulsion.” (s. 129f) Jfr. även Kjellén, s. 91. 
9 Böök, s. 140. 
10 Henrik Schück och Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria. Sjätte delen. Efterromantiken. Tredje 
fullständigt omarbetade upplagan (Stockholm 1985), s. 143. 
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Ämnet för denna uppsats är dock inte att utreda i hur hög grad Familjen Falkenswärd är en 

realistisk roman. En sådan undersökning skulle vara intressant men kräver dessvärre i detta 

sammanhang en alltför omfattande genomgång av tidigare forskning kring brytningen och 

övergången mellan romantik och realism. Dessutom krävs en noggrann begreppsdiskussion, 

framför allt kring begreppet ”realism”.12 Avslutningsvis ska emellertid några tänkbara rikt-

linjer för en sådan fortsatt undersökning kort skisseras. 

  Det som här undersöks är därför inte hur Palmblads roman förhåller sig till någon yttre, ex-

isterande verklighet. Istället handlar uppsatsen om hur förhållandet mellan ideal och verklig-

het gestaltas i romanen. Dessa begrepp – ”ideal” och ”verklighet” – ska definieras noggran-

nare när vi kommer till själva undersökningen; här ska bara poängteras att när det i fortsätt-

ningen handlar om verklighet är det den fiktiva verklighet romanens karaktärer möter som 

avses. Det som ska undersökas är förhållandet mellan, å ena sidan, romanfigurernas föreställ-

ningar och förhoppningar om världen, och, å andra sidan, den verklighet de under romanens 

lopp tvingas relatera sina föreställningar till.  

  Frågeställningar som kommer att behandlas är följande. På vilka olika sätt gestaltas i Famil-

jen Falkenswärd relationen mellan ideal och verklighet? Hur förhåller sig några av romanens 

huvudpersoner (Carl Stattland, August Falkensvärd och Salomon Melker Stattlander) till de 

problem som uppstår kring glappet mellan ideal och verklighet? Kan man i romanen se att 

något av de olika förhållningssätten förefaller vara att föredra framför de andra, i så fall vilket 

och varför? Dessutom försöker jag relatera de problem som tas upp till en samtida kontext. 

Avslutningsvis kommer också en tänkbar fortsättning på undersökningen att skisseras: kan 

man relatera diskussionen i denna uppsats om en fiktionsintern verklighet till den begynnande 

realism som bl.a. Almqvist företrädde vid den tid då Palmblad skrev sin roman? Det handlar 

alltså om den aspekt som här lämnats utanför undersökningen. 

  Uppsatsens metod kan sägas vara i huvudsak idéhistorisk. Genom att relatera de tankar kring 

temat ideal och verklighet som ges uttryck i romanen till en samtida kontext försöker uppsat-

sen ge romanen en, förhoppningsvis intressant, belysning som en del av diskussioner i tiden. 

Dessutom förekommer vissa komparativa resonemang. 

  Uppsatsens primära material är Vilhelm Fredrik Palmblads roman Familjen Falkenswärd 

som gavs ut i två delar, 1844 resp. 1845. Sekundärlitteraturen utgörs av artiklar, avhandlingar 

                                                 
11 Ibid., s. 145 
12 För en diskussion kring dessa problem, se Kurt Aspelin, Poesi och verklighet. Del II. 1830-talets liberala 
litteraturkritik och den borgerliga realismens problem (Stockholm 1977), s. 192-218. 



 6

och andra vetenskapliga arbeten som framför allt används för att kontextualisera aktuella pro-

blem och motiv. Enstaka jämförelser med Palmblads Kalenderroman förekommer också. Vad 

gäller jämförelser med Johann Wolfgang von Goethes omfångsrika roman Wilhelm Meisters 

Lehrjahre (1795-96) har uppsatsförfattaren p.g.a. tidsbrist dessvärre varit hänvisad till sekun-

därkällor. 
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Tidigare forskning 

Den tidigare Palmbladforskningen har framför allt inriktat sig på två områden: för det första 

Palmblads verksamhet som förläggare och publicist, och för det andra de prosaberättelser som 

publicerades i Poetisk Kalender åren 1812-19. Dessa båda områden har fått varsin doktorsav-

handling. 

  Det första området behandlas av Petra Söderlund i en alldeles nyutkommen doktorsavhand-

ling.13 Söderlund behandlar Palmblads förlagsverksamhet och dess betydelse för svensk ro-

mantisk skönlitteratur ur ett litteratursociologiskt perspektiv med teoretisk underbyggnad 

hämtad från den franske kultursociologen Pierre Bourdieu. För övrig forskning om Palmblad 

som förläggare och publicist, ett område som ligger utanför denna uppsats ram, hänvisas till 

Söderlunds forskningsöversikt. 

  Palmblads tidiga prosaberättelser, samt hans ”Öfver romanen. Dialog” (publicerad 1812 i 

tidskriften Phosphorus) som är ett samtal kring romangenren mellan några av Kalenderroma-

nens huvudpersoner, har behandlats i en doktorsavhandling av Carl David Marcus.14 Denna är 

till stora delar en genetiskt komparativ studie över tyskt inflytande på berättelserna. Samma 

genetiskt komparativa perspektiv finns i Stig Hallgrens Jean Paul och Sverige – en undersök-

ning av hans betydelse för svensk romantik 1800-1840 där ett kapitel behandlar Jean Pauls 

inflytande på Palmblads tidiga prosaberättelser.15 En liten språkvetenskaplig studie över 

Palmblads ”Resorna” – Kalenderromanens tredje och längsta del  – har gjorts av Anne-Marie 

Wieselgren.16 I Gustaf Ljunggrens Svenska vitterhetens häfder kommenteras kortfattat Kalen-

derromanens olika delar samt romandialogen.17 Kalenderromanen och romandialogen, eller 

snarare Lorenzo Hammarskölds recensioner av dem, diskuteras i en artikel av Margareta 

Björkman om August Lafontaine och uppdelningen mellan hög och låg litteratur.18 

                                                 
13 Petra Söderlund, Romantik och förnuft. V.F. Palmblads förlag 1810-1830 (diss. Uppsala; Hedemora 2000). Se 
även Lars-Olof Franzén, ”Upproret satt i håret”, i Dagens Nyheter 26/9 2000. 
14 Carl David Marcus, Vilhelm Fredrik Palmblads romantiska berättelser 1812-1819 (diss. Göteborg 1908) 
15 Stig Hallgren, Jean Paul och Sverige – en undersökning av hans betydelse för svensk romantik 1800-1840 
(diss. Göteborg 1988), s. 76-83. 
16 Anne-Marie Wieselgren, Carl-Johans-tidens prosa. Språkliga studier i texter från den moderna 
prosaberättelsens framväxt (diss. Lund 1971), s. 22ff. 
17 Gustaf Ljunggren, Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död. Fjerde delen. Striden emellan gamla och 
nya skolan 1809-1814 (Lund 1890), se s. 343ff, s. 416f, s. 464ff och s. 479-484; Svenska vitterhetens häfder efter 
Gustaf III:s död. Femte delen. Striden emellan gamla och nya skolan 1815-1821 (Lund 1895), s. 101f, s. 200ff 
och s. 259ff. 
18 Margareta Björkman, ”Utmönstrad underhållning – exemplet Lafontaine”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 
1995:2, s. 55-71. 
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  Forskningen om Palmblads prosaberättelser i Poetisk kalender är inte särskilt omfattande, 

men ännu mindre finns skrivet om Palmblads senare författarskap. Det finns en del översikter 

i handböcker. Mest omfattande är de i Svenska litteraturens historia och Svensk illustrerad 

litteraturhistoria.19 Palmblads sista och största roman, Aurora Königsmark och hennes slägt. 

Tidsbilder ur sjuttonde och adertonde århundradet (1846-1849), och dess förhållande till 

Walter Scotts historiska romaner har behandlats av Erik Lindström.20 

  Om ämnet för denna uppsats, romanen Familjen Falkenswärd, finns utöver de ovan nämnda 

handböckerna (varav särskilt den senare, har ett ganska omfattande avsnitt om romanen även 

om det handlar om några få sidor) ett avsnitt i Alf Kjelléns Sociala idéer och motiv hos 

svenska författare under 1830- och 1840-talet. Andra delen (1844-1848) om romanens kritik 

av borgarklassen.21 Kjellén behandlar inte bara Familjen Falkenswärd; det handlar till stor del 

om biografisk forskning kring Palmblads ståndpunkt och för att utreda denna dras även andra 

tryckta och otryckta texter av Palmblad in. 

  Utöver Kjelléns arbete bör här nämnas en uppsats av Harald Lindal, men intresset är här 

lokalhistoriskt och enbart inriktat på Trelleborgs roll i Familjen Falkenswärd och dessutom 

ägnar Lindal huvuddelen av sin text till att referera romanens handling (dock i stort sett enbart 

den del därav som har med Trelleborg att göra).22 

  Slutligen kan tilläggas att den mest heltäckande bibliografin över Palmblads arbeten åter-

finns i artikeln om Palmblad i Svenskt biografiskt lexikon.23 

                                                 
19 Böök resp. Schück och Warburg, s. 138-145. 
20 Erik Lindström, Walter Scott och den historiska romanen och novellen i Sverige intill 1850 (diss. Göteborg 
1925), s. 305-320. 
21 Kjellén. Avsnittet om Familjen Falkenswärd har rubriken ”Palmblads Familjen Falkenswärd. Kvarlevande 
fosforistisk kritik av borgaren” och återfinns på s. 85-103. 
22 Harald Lindal, ”’Familjen Falkensvärd’. Trelleborgs debut i skönlitteraturen”, i För hundra år sedan och 
mera. Kulturbilder från Trelleborg och Söderslätt (Trelleborg 1944), s. 35-60. 
23 Anders Burius, ”Palmblad, Vilhelm Fredrik”, i Göran Nilzén (red.), Svenskt biografiskt lexikon. Häfte 139 
(Stockholm 1994), s. 589-595. 
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Avhandling 

Vilhelm Fredrik Palmblad – kort biografisk skiss 

Vilhelm Fredrik Palmblad föddes 1788 i Skönberga i Östergötland.24 Han förlorade sin far när 

han var i tioårsåldern. Som ung blev Palmblad handikappad, vilket gjorde att han under hela 

sitt vuxna liv var tvungen att använda krycka. Palmblad började studera i Uppsala 1806 och 

lärde där känna Atterbom. Senare blev han Auroraförbundets främste organisatör och kom att 

spela en viktigt roll för den svenska romantiska rörelsen framför allt genom att han, tillsam-

mans med Axel Stenhammar, 1810 köpte det akademiska tryckeriet i Uppsala för att lättare 

kunna trycka och sprida förbundsmedlemmars texter. Palmblads förlag gav bl.a. ut månads-

tidskriften Phosphoros (1810-1813) – som gav kretsen kring Atterbom namnet fosforisterna – 

och Poetisk kalender för åren 1812-1822. Förutom skönlitterära arbeten (en mindre del av 

hans produktion) skrev Palmblad vetenskapliga skrifter samt läroböcker i geografi och histo-

ria. 1822 blev Palmblad docent i historia och 1835 utnämndes han till professor i grekiska, allt 

i Uppsala. Han var även aktiv som recensent och konservativ politisk debattör. Vilhelm Fred-

rik Palmblad avled i Uppsala 1852. 

  Utöver de skönlitterära verk av Palmblad som tas upp på andra håll i denna uppsats kan 

nämnas två noveller med orientaliska motiv – ”Amala. Indisk novell” och ”Holmen i sjön 

Dall” publicerade i Poetisk kalender för åren 1817 resp. 1819 – samt Palmblads polemiska 

inlägg i debatten kring Carl Jonas Love Almqvists Det går an (1839) Törnrosens bok, nemli-

gen den äkta och veritabla, utgifven icke af Richard Furumo utan af hofmarskalken Hugo 

Löwenstjerna sjelf (1840). 

 

Romanen och dess huvudpersoner 

Det skulle leda alltför långt att här försöka ge en någorlunda fullständig redogörelse för de 

många handlingarna i Familjen Falkenswärd. Romanen består av ständiga resor under vilka 

huvudpersonerna hamnar i olika situationer och dras in i olika intriger. På det mest övergri-

pande planet handlar emellertid romanen om hur den unge greven August Falkensvärd genom 

sina resor finner sin väg i livet.25 Det viktigaste här är kärleken, mot slutet av romanen har 

såväl August som flera andra av huvudpersonerna funnit någon att gifta sig med. Som följe-

                                                 
24 Framställningen i detta avsnitt följer Burius. 
25 Av okänd anledning stavas genom hela romanen efternamnet ”Falkensvärd”, medan det i titeln stavas 
”Falkenswärd”. 
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slagare på sina resor har August framför allt Carl Stattland, född Stattlander, som han kommer 

i kontakt med genom dennes fader, tillika Augusts förmyndare efter hans mor Philippinas 

död, Salomon Melker Stattlander, lagman och borgmästare i Trelleborg. 

  Andra viktiga personer är Augusts syster Carlina, hans kusin Amalia, som han vuxit upp 

tillsammans med på slottet Stjerneborg, och friherrinnan Castania von Sternberg, som – får 

man så småningom veta – är gift med en viss herr Thordner, en mystisk herre bosatt i närhe-

ten av Åreskutan som visar sig vara Augusts farbror och som egentligen heter Harald Fal-

kensvärd. Paret har tillsammans en dotter, Rosa, som följaktligen också är Augusts kusin. 

Slutligen kan nämnas en bekant till familjen von Sternberg, den sjukliga överstedottern Juli-

enne Rosenstråle, och en engelsk lord, Arthur Abercrombie, marquis af Dudeldey, som kom-

mer till Trelleborg för att – det säger han åtminstone – studera det stundande riksdagsmanna-

valet. 

  Utan att närmare gå in på detaljer kan vi här åtminstone kort följa sällskapets resväg. Resan 

går först via Stockholm upp till Jämtland för bestigning av Åreskutan och besök hos herr 

Thordner, sedan till Augusts slott, Stjerneborg, där romanens ständigt återkommande itali-

enske skurk, som bl.a. går under namnet Rizzio, får sina illvilliga planer mot Carlina avslö-

jade. 26 Därefter färdas sällskapet till Skåne och vi får där följa de politiska intrigerna kring 

Trelleborgs val av riksdagsman.27 Sedan följer en europaresa som går via Tyskland till Italien 

(bl.a. Pisa, Rom och Neapel). Carl och Carlina hinner även följa med lorden till England in-

nan romanen slutar där den började, på slottet Stjerneborg. 

 

Ideal och verklighet 

I början av Familjen Falkenswärd samtalar den unge greven August Falkensvärd med sin 

kusin Amalia som han vuxit upp tillsammans med. August, som hämtat all sin kunskap från 

böcker, har förlorat sin moder och nu håller ingenting honom längre kvar på slottet Stjerne-

borg. Han har för avsikt att ge sig ut i världen för att lära sig av denna istället för av läsning: 

”[j]ag måste i fjerran, bakom bergen, bakom hafven söka finna lifvets hemlighet, i fall en så-

dan finnes”.28 

                                                 
26 Harald Lindal har, på vilka grunder framgår inte, lokaliserat slottet Stjerneborg till ”Kalmar län” (s. 36). 
27 För ett detaljerat referat av den del av romanens handling som utspelas i eller på annat sätt har med Trelleborg 
att göra, se Lindal. 
28 I, s. 7. 
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  Romanens övergripande form är bildningsromanens. August vill ägna sig åt konst, men åt 

måleri, musik eller litteratur? Han jämför sig med Goethes Wilhelm Meister – huvudpersonen 

i den bok han håller i handen. August är ”lika viljelös, eller rättare lika mångvillig, och dragen 

åt hundra olika sidor”. ”Endast derute, endast i den stora verlden kan jag hoppas lära känna 

mig sjelf, ödets eller försynens mening med min varelse, min daning”, säger August till Ama-

lia.29 

  Familjen Falkenswärd kan knappast betraktas som en sammanhållen, enhetlig roman. Den 

har mängder av bihandlingar och av varandra relativt oberoende mindre episoder – kring de 

flesta viktigare personer växer en berättelse om deras bakgrund, släktförhållanden o. dyl. fram 

och på sina resor hamnar huvudpersonerna ständigt i olika situationer som utgör små, ganska 

separata, historier. Dessa infogade historier har i och för sig oftast ett sammanhang med var-

andra på så vis att det är samma personer som ständigt dyker upp i dem, men de har ändå en 

karaktär av självständiga berättelser och skulle mycket väl kunna fungera som fristående no-

veller. En av dessa historier berättas i själva verket som en novell: friherrinnan Castania be-

rättar om sin bakgrund och om sitt äktenskap genom att påstå att hon läser en novell som hon 

skrivit – hon avslöjas dock när den bok hon låtsats läsa ur visar sig bestå av tomma sidor.30 

Romanens ganska osammanhängande struktur kommenteras till och med på den sista sidan av 

en av huvudpersonerna, Carl Stattland: ”det felas i vår roman idee, sammanhang och en för-

nuftig plan”.31 

  Vad gäller den osammanhängande formen kan man se en koppling till just Goethes bild-

ningsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Carl David Marcus skriver om Goethes roman: 

”[h]vad […] beträffar värkets form gäller först och främst att tekniken upplöses i stoffet. Hän-

delseutvecklingen framskrider som en majestätisk flod, och kapitel fogar sig till kapitel som 

ringarna i en kedja […].” Marcus betonar också romanens betydelse som förebild för den 

tyska bildningsromantraditionen och påpekar att ”den efterbildas ännu i våra dagars tyska 

diktning [Marcus avhandling är från 1908]”. I sin avhandling placerar Marcus in Kalenderro-

                                                 
29 I, s. 8. 
30 I, s. 162-194. Detta grepp med en infogad novell som sedan visar sig handla om en av huvudpersonerna 
använder sig Palmblad av även i Kalenderromanen (”Resorna”).  Mer anmärkningsvärt är kanske att Palmblad 
på samma sätt infogat en novell i novellen ”Den hemlighetsfulle Gästen. Epigramm efter Kants definition”. 
Denna novell (”Den hemlighetsfulle Gästen”, inte den infogade) – ursprungligen publicerad i Nordstjernan, 
witterhetsstycken och poemer (Stockholm 1845c), s. 51-110 – anknyter för övrigt till Familjen Falkenswärd 
genom att den handlar om några personer ur romanen ca 20 år senare. 
  Marcus påpekar att ”det tekniska greppet att inlägga en ganska fristående berättelse, […] var gällande praxis i 
den romantiska romanen och äfven använts af Goethe i Wilhelm Meister” (s. 74). 
31 II, s. 218. 
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manen i denna tradition, och just sammanhanget med Wilhelm Meisters Lehrjahre är genom-

gående i hans analys: ”till hela sin typ torde den [dvs. Kalenderromanen] kunna bestämmas 

som en svensk Wilhelm Meister-efterbildning”.32 I Familjen Falkenswärd har referensen till 

Goethes roman, som vi sett, gjorts explicit. 

  Trots bristen på enhetlighet, har Familjen Falkenswärd ändå ett övergripande tema som ofta 

återkommer (vad som menas med att romanen skulle sakna ”idee” kan diskuteras). Detta tema 

utgörs av de frågor August i början ställer till Amalia: 

h v a d skall man fordra af lifvet? Kunna der ideal och verklighet sämjas bredvid varandra? Eller är 
i vår tid den sednares seger en oundviklig nödvändighet? Och om så är, är detta ett till verldspla-
nen hörande godt, eller skall man deröfver förtvifla?33 

Och när August vid romanens slut, efter att ha besökt bl.a. Stockholm, Jämtland, Trelleborg, 

Dresden, Pisa, Rom och Neapel återvänder till sitt barndomshem återvänder han också till 

denna fråga. Hans vän Carl menar att ”idealet har gått under och prosan segrat”. August sva-

rar: ”[v]år lefnad afspeglar derigenom så mycket trognare verkligheten. Men vi ha åtminstone 

blifvit lyckliga, och för detta pris må verlden gerna kalla oss philisteer [kälkborgare]!”34 

  Vad betyder då ”ideal” och ”verklighet”? ”Verklighet” handlar, som tidigare nämnts, här 

inte om någon verkligt existerande, yttre verklighet. Vad som avses är det som romanens ka-

raktärer uppfattar som verklighet, dvs. den värld som möter dem, och läsaren, i Familjen Fal-

kenswärd. I vilken utsträckning den fiktiva verklighet som där beskrivs också är en korrekt 

återgivning av ”vår” värld, dvs. i vilken utsträckning den är realistisk (med alla de problem 

denna term medför) är i sammanhanget irrelevant. ”Verklighet” betyder alltså i fortsättningen 

den yttervärld som romankaraktärerna möter i romanen – den utgör en motpol till de före-

ställningar, tankar och idéer karaktärerna har (även om de båda naturligtvis kan tänkas sam-

manfalla). 

  Med termen ”ideal” åsyftas motpolen till verkligheten: de föreställningar, tankar och idéer 

karaktärerna har om hur världen är och/eller borde vara beskaffad. Den första definition av 

termen som ges i Lübckes filosofilexikon stämmer bra in på detta: ”[e]tt högsta ändamål el. 

högsta värde är antingen något som kan och bör verkliggöras, eller ett blott regulativt i[deal] 

(el. regulativ idé), dvs. ett ändamål som man bör sträva efter att låta sig ledas av men som 

                                                 
32 Marcus, s. 5 och s. 69. 
33 I, s. 8. 
34 II, s. 218. Denna passage ska vi återvända till. 
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principiellt inte kan förverkligas”.35 Jämföras kan även motsvarande definition i Svenska aka-

demiens Ordbok över svenska språket: 

inre bild av [eller] begrepp om det i sin art fullkomliga (tänkt i mer [eller] mindre konkret, indivi-
duell form), vare sig det gäller person, sak, förhållande [eller] sätt att handla; ofta särsk. om ngt 
som ter sig ss. en (etisk, social o. d.) mönsterbild att i möjligaste mån förverkliga [eller] i sitt 
handlande närma sig.36 

Här används alltså ”ideal” om de idéer och föreställningar romanfigurerna har om hur de vill 

och bör leva sina liv och om världens beskaffenhet. Det uppsatsen ska undersöka är diskre-

pansen mellan å ena sidan hur de vill och hur de föreställer sig att det går att leva och handla, 

och å andra sidan hur de i själva verket kan leva och handla. 

  Konflikten mellan ideal och verklighet finns redan hos Kalenderromanens August. Carl Da-

vid Marcus ger en karakterisering av denna tidigare version av August såsom han beskrivs i 

början av ”Vådelden”: 

Under själfsvåldet och alla besynnerliga utbrott brinner således en stark idealism, men tack vare de 
olika egenskapernas disharmoni kastas han af och an i en romantisk oro och förfaller i apati. 
  Detta är naturligtvis i sin mån ett uttryck för den fruktansvärda kampen mellan ideal och värklig-
het […].37 

Marcus kommenterar sedan detta temas historia. Han nämner Rousseau, Goethes Faust och 

Die Leiden des jungen Werther och menar att ”den romantiska romanen vidgar klyftan till 

ytterlighet”. Tidigare i sin avhandling har Marcus också med avseende på detta tema jämfört 

Die Leiden des jungen Werther (1774) med Wilhelm Meisters Lehrjahre: ”[m]edan […] 

Werther slutade med en våldsam sprängning af de band, som förena oss med lifvet, bär Wil-

helm Meister vittnesbörd om en försoning mellan ideal och verklighet”.38 

  Vad är det för försoning i Wilhelm Meisters Lehrjahre som Marcus här talar om? Marcus 

skriver: 

I hela tiden var den frågan aktuel, huru det modärna – nu romantiska bildningssträfvandet – skulle 
kunna nå fram till harmoni och klassisk skönhet, eller med andra ord, huru individualitetens rikt 
strömmande innehåll kunde hållas inom sina bräddar och kristalliseras ut inom en typisk person-
lighet. […] denna fråga fick sitt lysande svar i Goethes roman, och det visar sig här djupast, hur 
Goethe och romantiken arbetade mot samma mål […] om det också blott var Goethes större ande 
förunnat att såväl i lif som i konst realisera idealet.39 

Det handlar alltså om att harmonisera individualiteten med något, att hålla den ”inom sina 

bräddar”. Och det Goethe gör, menar Marcus, är att ”realisera idealet”. Här handlar det om en 

                                                 
35 Poul Lübcke (red.), Filosofilexikonet. En uppslagsbok. Filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö 
(Stockholm 1988), s. 251. 
36 Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska akademien. Band 12. Hyde till Instruktör (Lund 1933), I 69. 
37 Marcus, s. 76. Det bör tilläggas att det är en beskrivning av Augusts barndom som Marcus analyserar. 
38 Ibid., s. 76 och s 3. Marcus behandlar detta tema främst ur ett historiskt (genetiskt komparativt) perspektiv, 
någon mer djupgående analys över en eventuell utveckling av temat i Kalenderromanen ger han sig inte in på. 
39 Ibid., s. 5f. 
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försoning av idealet med verkligheten. Idealet kan kontrolleras och utkristalliseras i ”en typisk 

personlighet”, det kan alltså försonas med omvärlden och finna ett uttryck på ett sätt som inte 

hämmar det utan ger det ett utlopp, låter det ”realiseras”. Marcus fortsätter med att citera 

Friedrich Schlegel som ”yttrar sig härom på följande sätt:” 

”Wir sehen nun klar, dass es nicht bloss, was wir Theater und Poesie nennen, sondern das grosse 
Schauspiel der Menschheit selbst und die Kunst aller Künste, die Kunst zu leben, umfassen soll.”40 

Det handlar således inte bara om att realisera idealet i konsten och poesin. Det handlar om att 

försona sig med livet i sin helhet, med hela tillvaron. Man ska alltså inte leva i en avskärmad 

konstnärstillvaro. Detta kommer vi att återvända till i avsnittet om konsten. 

  Carl David Marcus anser att Wilhelm Meisters Lehrjahre ”i viss mån [är] utgångspunkten för 

hela romantiken och framför allt för dess talrika försök att i episk form uttrycka sin innersta 

syftning”.41 I sammanhanget bör dock påpekas att Wilhelm Meisters Lehrjahre inte var en 

roman som alla tyska romantiker såg som en förebild. Novalis (egentligen Friedrich von Har-

denberg) ogillade Goethes roman så mycket att han påbörjade ”en roman som är en ’anti-Mei-

ster’, den […] ofullbordade Heinrich von Ofterdingen [postumt publicerad 1802]”. Det Nova-

lis ogillade var den vändning mot poesin som han såg i Wilhelm Meisters Lehrjahre. Novalis 

ville poetisera hela världen och därför kunde han inte ”acceptera Wilhelms vändning från teat-

ralisk mission till praktisk-ekonomisk verklighet”. För Novalis vände sig alltså Wilhelm i 

romanen alltför mycket till verkligheten och därför kunde han inte låta den ”få stå oemotsagd 

i sin världsprofanering, denna rörelse som vänder sig mot hela hans världspoetiserande vä-

sen”.42 

  Temat i Familjen Falkenswärd är således inte särskilt originellt, tvärtom: det är en del av en 

längre tradition. Dessutom var detta tema alltså framhävt redan i Kalenderromanen. Men det 

som skiljer Palmblads båda romaner åt är, som tidigare nämnts, just att Familjen Falkenswärd 

är fastare förankrad i verkligheten. Även om temat ideal och verklighet finns även i Kalender-

romanen konfronteras karaktärerna i denna egentligen aldrig med verkligheten. De verkliga, 

                                                 

 

40 Ibid., s. 6. ”Vi ser nu klart, att det inte bara kommer att omfatta det vi kallar teater eller [riktigare: och] poesi, 
utan också själva mänsklighetens stora skådespel och alla konsters konst, konsten att leva.” Citatet är hämtat från 
Schlegels recension av Wilhelm Meisters Lehrjahre ”Über Goethes Meister”. En svensk översättning av Jan 
Arnald, ”Om Goethes Meister” finns i Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik 1999:10, s. 43-62. 
Ovanstående översättning är hämtad därifrån och återfinns på s. 58f. 
41 Marcus, s. 2. 
42 Jan Arnald, ”Schlegels fälla. ’Übermeister’ och poesins poetiska fysik”, i Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori 
och estetik 1999:10, s. 63-78. Citaten från s. 63ff. 
  Novalis tankar om en världspoetisering bygger på en filosofisk grund (Fichte) som är alltför omfattande för att 
här mer än antydas. Arnald skriver att Novalis såg som ”[a]ndens [dvs. jagets] egentliga verksamhet […] att 
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namngivna platser där handlingen utspelas är i stor utsträckning bara namn. Visserligen finns 

det gott om naturbeskrivningar, men några glimtar av vardagsliv ges aldrig och utöver roma-

nens huvudpersoner tycks nästan inga andra människor existera. Schück och Warburg skriver 

om Kalenderromanen att man ”ej rätt vet, om man befinner sig i verklighetens eller i sagans 

värld”.43 Realismen i Familjen Falkenswärd ska, som tidigare påpekats, inte överdrivas – och 

som redan framhävts är detta inte heller föremål för undersökningen – men här finns helt klart 

en tydligare koppling till det svenska, och även europeiska, samhällslivet än i Kalenderroma-

nen. Framför allt är det svensk politik och småborgerlighet som skildras, om än inte alltid så 

realistiskt – oftare handlar det om satiriska överdrifter.44 Och helt oavsett om det är fråga om 

realism eller inte medför i alla fall dessa möten med en verklighet inom romanen att temat i 

Familjen Falkenswärd blir centralt på ett sätt som det aldrig blir i Kalenderromanen. Om det 

inte är en existerande historisk verklighet vi möter i Familjen Falkenswärd (och det är det ju 

inte, även om den lånat en del drag därifrån) är det åtminstone fråga om ett möte med verklig-

heten för karaktärerna. Det är för övrigt inte, vilket förhoppningsvis redan framgått, alltför 

vågat att påstå att den verklighet karaktärerna möter i Familjen Falkenswärd har betydligt mer 

att göra med 1800-talets Sverige än den miljö som möter dem i Kalenderromanen. 

  En annan av Augusts frågor är om i ”vår tid” verkligheten alltid måste segra. Vad är det i 

”vår tid” som inte är som förut? Detta ska vi återkomma till. 

  Hur ser denna konflikt mellan ideal och verklighet ut? Att det finns en konflikt mellan ideal 

och verklighet innebär att verkligheten utgör ett hinder som gör det svårt eller omöjligt att 

uppnå det man strävar efter eller att verkligheten inte stämmer överens med de föreställningar 

man har om dess beskaffenhet. En av romanens huvudpersoner, Carl Stattland, försöker t.ex. 

ständigt finna något som är värt att kämpa för, han söker något som kan göra hans liv me-

ningsfullt. Han vill gärna gå ut i krig, bara han hittar ett med ett syfte han finner värdigt: 

jag uthärdar icke längre: jag går att fråga folk som läser avisorna om någorstädes i verlden nu föres 
ett krig, som har någonting – jag vill icke säga heligt, utan blott – räsonnabelt till ändamål, krig för 
fosterland, för äkta frihet, för sanna ideer.45 

Carl söker något värt att sträva efter, något så meningsfullt att han kan tänka sig att riskera sitt 

liv för det. Men när hans drömmar konfronteras med verkligheten, när han inte finner något 

krig med ett syfte som lever upp till hans ideal, blir besvikelsen stor: 

                                                 

tillverka, göra tankarna till yttre ting och de yttre tingen till tankar, och det sker i den ’poetiska syntesen’ med 
den ’produktiva fantasin’. På så vis är poesin verkligen allt.” (Ibid., s. 64) 
43 Schück och Warburg, s. 140. 
44 Jfr. citatet från Schück och Warburg i inledningen 
45 II, s. 108f. 
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jag vill icke vara med i dessa galna fejder om pappersparagrafer, icke befläcka min hand i dessa 
fördömda franska emeuter [uppror/upplopp] eller i dessa spanska buskstrider, hvilka, oaktadt man 
bär frihetens fana i spetsen, ändock i sjelfva verket, ifall de beskådas vid dagsljuset, endast ha 
ostraffadt lurendrägeri till mål.46 

Vad är det då för ideal romanens huvudpersoner har? Genom vad försöker de finna mening i 

livet och något att leva för? Här kommer att visas på olika ideal och konflikter som uppstår 

när de möter verkligheten. 

 

Konsten 

Såväl August som Carl försöker leva för konsten. Det går dock inte för sig att låta konsten 

förgylla ens tillvaro när man tycker det passar – man måste ägna sig åt den fullt ut eller inte 

alls. I början av romanen säger August till Amalia: ”konsten är för helig, för att utöfvas såsom 

ett blott liebhaberi [anakronistiskt översatt: hobby], en sällskapsro, ett tidsfördrif. Jag känner 

ingenting föraktligare än en blott dilettant; man måste blifva allt eller intet”.47 

  Carl känner mer inför konsten än inför verkligheten: 

ehuru jag är poet, så gör den omedelbara naturen i första handen aldrig på mig det intryck som då 
den afspeglar sig på duken. En landskapstafla! – det är för mig något annat.48 

Det här sättet att försöka leva för konsten utan att bry sig om verkligheten visar sig dock inte 

vara hållbart, vilket kommer att orsaka en splittring mellan Augusts och Carls åsikter om 

konsten. Det gäller frågan om huruvida konsten och konstnären står över och utanför allt an-

nat. När Amalia i den nyss citerade scenen hävdar att ”ingen konstnärs-fullkomlighet får kö-

pas med uppoffringen af oskuld, renhet och sedlighet” tvekar August förvisso, han har ännu 

inte etablerat en bestämd åsikt: 

  – Så säger mig instinkten; men å andra sidan är ju konsten en berusning, och ett rus förutsätter 
vin. Det tyckes således höra till konstnärens privilegier, att få lefva högt, att få dricka ur lifvets 
fulla bägare; eller med klarare ord, att dygden, i dess strängaste mening, icke är till för konstnären. 
Likväl ryser jag nästan för denna lära – och detta utgör ett af mina grubblerier.49 

Längre fram kommer han dock att definitivt välja sida. Genom kärleken till och umgänget 

med den sjuka och döende Julienne kommer han på allvar i kontakt med religionen, vilket 

förändrar hans inställning till konsten: 

Hittills hade […] hans sinne varit mindre öppet för religiösa intryck än för fantasiens glänsande 
bildspel och konstens skapelser; men det djupt allvarliga lif, hvaruti han nu blef invigd, bortfläk-

                                                 
46 II, s. 109. 
47 I, s. 7. Amalia håller inte med honom: ”man kan ju genom konsten försköna det enskilda lifvet utan att just 
vara mästare” (ibid.). 
48 I, s. 57. 
49 I, s. 9. 
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tade många dimmor, förädlade hans varelse och ingaf honom den öfvertygelsen, att konsten, utan 
religionen och hjertat till medelpunkt, ändock vore ett tomt och ihåligt bländverk.50 

Motsatt inställning har Carl som uppmanar August: ”Låt oss dugtigt tumla om och berusa oss 

af konst och sinnlighet! Jag lofvar dig göra mitt bästa för att skudda af mig dygden, och bli en 

ny menniska!”51 För Carl måste konstupplevelsen vara allt: ”jag fordrar att konsten ska tränga 

ända in i de innersta hjertrötterna af min varelse, och uppfylla den med en lugn och veder-

qvickande salighet”, säger han. Augusts svar, som får Carl att medge att han har fel och Au-

gust rätt, avslöjar dock denna konstsyn som ytlig och falsk: 

  – Kanske fordrar du för mycket af konsten. Mig synes, att man bör nalkas henne med ett af kärlek 
uppfyldt hjerta, och tillika, att om konsten rätt skall slå an, måste hjärtat tillika vara fattadt af kär-
lek till någon varelse ur verkligheten, som lefver – eller lefvat. Utan en sådan lidelse förstår man 
kanske ej fullt dess innersta väsende; annars ser man blott den glänsande, granna, men kalla, ihå-
liga ytan: man beundrar, men älskar icke.52 

Det är alltså verkligheten som vinner över konsten, konsten kan inte vara det primära – det 

måste kärleken vara. 

  Denna fråga – står konsten över värden som moral och dygd? – var en stor fråga i tiden. Den 

togs bl.a. upp av Atterbom i dennes sagospel Lycksalighetens ö (1824-27). I sin avhandling 

om Atterboms sagospel skriver Holger Frykenstedt: 

  Astolf [huvudperson i Lycksalighetens ö] hade fångats av ett ideal, som förde honom till ett ef-
terlängtat estetiskt njutningsliv men också ledde bort från människornas värld med dess krav på 
plikt och handling. Nu vaknar han till besinning och finner, att han förnekat det djupast mänskliga 
självt.53 

Detta – att konstnären inte engagerar sig i den omgivande världen – var ett problem som sys-

selsatte romantiker som Novalis, Schelling, Friedrich Schlegel och Jean Paul. Friedrich 

Schlegel såg särskilt 1700-talets andra hälft som en ”upplösningsepok” som också ”visar fram 

mot ännu större omvälvningar”. Skalderna bekymrade sig inte, inte bara vad gällde ”de poli-

tiska tilldragelserna utan även för allt, som gällde den yttre världens förhållanden överhuvud-

taget och levde endast för sig och sin konst och i glad njutning av sin genialiska kraft”. Man 

flydde till fantasin eller naturen. Frykenstedt summerar: ”[d]et var med andra ord fråga om en 

poesins flykt från verkligheten och dess krav”.54 

  Här ska Atterboms tankar kring problemet kort återges utan att vi alltför mycket fördjupar 

oss i romantisk filosofi. För Atterbom utsäger konsten detsamma som filosofin och religionen. 

                                                 
50 II, s. 97. 
51 II, s. 144. 
52 II, s. 106. 
53 Holger Frykenstedt, Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. En poesiens historia och en tragedi över fantasien 
i belysning av romantikens litteraturhistoria, filosofi, estetik och mytologi (diss. Stockholm; Lund 1951), s. 198. 
Den fortsatta framställningen följer Frykenstedt. 
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Sanningen i filosofin motsvaras av skönheten hos konstens symboler; Schelling menade att 

”den estetiska åskådningen är den intellektuella objektiverad”. Såväl konsten som filosofin 

uttrycker ”samma eviga idé”, men på olika sätt. Problemet uppstår om konsten försöker slita 

sig loss ”från sitt inre sammanhang med det absolutas idé” eller inte längre har ”sin ’rot’ i 

religionen”, den kommer då att uttrycka ”det ändliga istället för det eviga”.55 

  Atterbom skiljer mellan två olika slags fantasi, till vilka hör två olika slags ideal. Den ena är 

”den sinnliga fantasien, som kan skapa ett falskt ideal”. Genom detta förädlas ”föremålen […] 

till en skönhet, som överstege själv naturens”. ”Det andra slaget av fantasi är den översinn-

liga, den universella fantasien”. Denna fantasi, och dess tillhörande typ av ideal, ”utgör grun-

den för den konst, som blott är det absolutas fortsatta skapande av naturen i en högre potens, 

d. v. s. den universella romantikens konst”. Vad denna något kryptiska sista formulering 

egentligen innebär behöver vi här inte gå in på. Det viktiga här är vilka konsekvenser ett falskt 

ideal för med sig. Om Astolf skriver Frykenstedt att han 

lämnade både Gud och samhället, och därmed låg vägen öppen till ett falskt ideal. Hans fantasi 
ledde honom därför vill, och i ett sensualistiskt lyckorike drömde han bort hela den verklighet han 
borde ha ingripit i. Han lever istället estetiskt.56 

I Familjen Falkenswärd är det August som företräder det verkliga idealet – han ser inte bort 

från religionen och verkligheten – medan Carl står för det estetiska levnadssättet med sitt 

falska ideal där den sinnliga njutningen står i centrum. 

 

Carls besvikelser 

Carl är den av romanens huvudpersoner som mest enträget försöker leva upp till ett slags ro-

mantiskt ideal, även om detta kanske är falskt och ytligt, som hans konstuppfattning i avsnittet 

ovan. Hans far, borgmästaren i Trelleborg Salomon Melker Stattlander, berättar om hur Carl 

som barn vurmade för Sveriges stolta förflutna: ”han [låg] i sanden och gräfde efter grundva-

larna till Trelleborgs gamla fästning och kloster, och gret strida tårar vid Minnesstenen öfver 

Carl XII:s landstigning”. Som student ägnade han sig (till sin fars besvikelse får man för-

moda) inte åt något ”brödstudium” utan bara åt ”vitterlek”. Carl bekände sig till den roman-

tiska skolan, han hävdar själv att han var ”den första Phosphoristen i Skåne”, och han reste till 

Tyskland för att studera. Där blev han ”extra radikal” och när han återvände till Trelleborg 

                                                 
54 Ibid., s. 199. 
55 Ibid., s. 200f. 
56 Ibid., s. 203. Även Palmblad deltog i denna diskussion, se s. 201. 
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höll han tal mot ”tyranni, feodalism, privilegier, stånd med en fradgande och furios vältalig-

het”.57 

  Carls idéer växlar ständigt – vid ett tillfälle struntar berättaren helt enkelt i att försöka återge 

hans funderingar eftersom ”det skulle blifva alltför mödosamt, att följa de tätt skiftande rörel-

serna i denna nyckfulla själ” – och efter sin studenttid bytte han på nytt sida. Efter att ha för-

älskat sig i Castania har han bytt namn till Stattland, som sägs ha ”en bättre klang” och allierat 

sig med aristokratin: ”[f]ör öfrigt har han efter sin bekantskap med friherrinnan [Castania] von 

Sternberg, blifvit en lika arg aristokrat, som han under sin student-tid var jakobin”.58 Det är 

alltså inga djupt liggande värderingar som Carl ger uttryck för – som ett tidigare exempel har 

visat handlar det mer om att hitta något att leva för. 

  När Carl hamnar i situationer som kan ge honom möjlighet att leva ut sina drömmar visar sig 

dock verkligheten alltid mera platt och trivial än han hade hoppats. Tydligast märks detta när 

Carl tillsammans med August besöker Venedig. Under hela deras Italienresa har Carl vägrat 

att ta intryck av något, men vid ankomsten till Venedig återfår han sin entusiasm, och utropar: 

”[…] Venezia, hafvets drottning, står ensam i sitt slag, oförliknelig, underbar, en labyrinth af 

till marmorpalatser förtrollade fartyg”.59 Carl har alltså en onekligen romantisk uppfattning 

om Venedig, men efter några dagar visar sig hans venetianska idealbild inte hålla, verklighe-

ten kommer emellan. Carl berättar: 

snart började jag sakna hvad som hörde till det egenartade af denna stat: dess doge, hans förmäl-
ning med Adria, dess inquisition, dess spioner, banditer, masker, till och med dess blykamrar; med 
ett ord: det hemlighetsfulla, österländska, farliga. Nu spasserar och ror man här lika trygg och sä-
ker, som i hvarje annan stad. Snart kommer väl ock den dag, då man igenfyller canalerna och be-
lägger dem med gatsten. Allt är öfverallt så spakt, så tamt, så platt; jag vämjes öfver mig sjelf och 
världen.60 

Carl har alltså föreställt sig Venedig såsom en äventyrens stad, en fantasibild man kan tänka 

sig att han har inhämtat genom läsning. I det Venedig han möter verkar det emellertid inte 

finns plats för några äventyr längre, om det nu någonsin funnits det. 

  Men så när Carl och August kvällen innan sin planerade avresa är ute i gondol och tittar på 

staden får Carl en sten, med ett brev fastsatt på, i huvudet. Det är från en Amanda som vill bli 

räddad undan ett oönskat äktenskap som hennes morbror vill tvinga in henne i. Carl blir ge-

nast förtjust, äntligen har han hamnat i ett romantiskt äventyr.61 Men lyckan blir inte långva-

                                                 
57 I, s. 38f. 
58 II, s. 145 och I, s. 43. 
59 II, s. 104. 
60 II, s. 107. 
61 Att följande historia verkligen ska betraktas som ”ett romantiskt äfventyr” bekräftas senare (II, s. 133). 
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rig; genast sätter tvivlen in. Carl är inte någon romantisk riddare som utan tanke på egen vin-

ning ställer upp för en kvinna i nöd. Allt är fel; för det första skriver denna Amanda inte sär-

skilt bra: 

  – Hm! brummade Carl, hvem vet om detta äfventyr särdeles lönar mödan att disputera om. [Au-
gust har anmärkt att brevet kanske är till honom.] Till en början lofvar brefvet med sin rådbråkade 
orthographi och sina språkfel icke särdeles mycket.62 

Vidare är Carl orolig för att Amanda ska vara ful och han är inte alldeles glad över den pro-

jektil han nyss fått i huvudet. Men han infinner sig trots allt på mötesplatsen nästa morgon 

med en riddarsporre i baskern enligt brevets anvisning. Här följer en komisk rundvandring i 

staden där Carl ständigt skickas vidare till nya mötesplatser. Först till en brygga där han ska 

träffa ”en page i blå mantel, med ett rödt skärp” som ”tilltalar er med ordet A h! hvarpå ni 

svarar B a h!”, därpå till ”en man insvept i en röd kappa” på vars fråga ”R u g g i e r i” Carl 

ska svara ”P o l d r o n e” och slutligen till ”en flicka, som bär en nyss utsprucken ros, hvilken 

hon gifver eder i utbyte mot en orange”.63 

  När Carl väl kommer till huset där Amanda bor, finner han inte – som han väntat sig – ”nå-

gonting likt ett feeslott” utan en ”liten kammare eller rättare skrubb, full af gammalt skräp”, 

och när hans ledsagerska, Amandas tärna Arabella, sätter sig ner är det på ”en murken halm-

stol”.64 

  Sedan kommer frågan om hur man ska rymma. Carl vill klättra upp på Amandas balkong 

med en repstege och fly med en gondol – ett exotiskt sätt att rymma när man nu ändå är i Ve-

nedig kan man tänka sig. Men detta skulle inte gå, får han veta, och inte heller kan man dyrka 

upp eller slå sönder dörrarna – däremot har Arabella gjort en kopia av huvudnyckeln, ett i 

jämförelse ganska icke-romantiskt flyktsätt. Carls svar passar inte heller riktigt i den roman-

tiska kontexten: ”[g]odt, langa då hit med nyckeln”. Räddningen måste dock vänta en dag och 

eftersom Carl och August hade planerat att resa vidare nästa dag blir det hela ett problematiskt 

val för Carl. Därför vill han veta att Amanda är tillräckligt vacker: ”jag måste först se denna 

dame; jag vill öfvertyga mig om det lönar mödan, att för hennes skull inlåta sig i alla dessa 

vidlöftigheter”. Carl – den förmodade romantiske riddaren – ställer till och med ett ultimatum: 

”[h]on måste åtminstone vara fullt ut så vacker som ni [dvs. Arabella], om det skall bli något 

af”.65 Till slut går Arabella med på att han ska få kika på Amandas ansikte under förutsättning 

                                                 
62 II, s. 111.  
63 II, s. 112f. 
64 II, s. 114. 
65 II, s. 117. 



 21

att han själv bär en mask (för att inte bli igenkänd, påstås det). Men att Carl inte passar sär-

skilt bra in i sin roll, därom är hon på det klara: ”[h]vad ni är odräglig, signor från nordpolen! 

Jag fruktar att contessan missräknat sig på sin befriare.”66 

  När Carl dagen efter ska få titta på Amandas ansikte får han veta att han bara kommer att få 

se hennes övre ansiktshalva. Trots misstankar om att hon kanske är ful nertill accepterar Carl 

detta men visar samtidigt än en gång upp sin egoism. Han är minsann inte den som villkors-

löst ställer upp för en kvinna i nöd: 

  – Godt, jag låter mig nöja med halfva ansigtet, men det får gå på hennes risk; dock säger jag er 
förut, att inga böner eller tårar räcka till, i fall jag skulle finna mitt förtroende missbrukadt; utan 
jag lemnar herrskapet i sådant fall genast, om det än vore på sjelfva landsvägen.67 

Carl får på sig en mask och hans skor byts ut mot ett par yllesockor (mycket exotiskt!), han 

får se Amandas ögon, panna och hår, och det blir överenskommet att befrielsen ska ske föl-

jande natt. 

  Vid genomförandet av rymningen har Carl, som hittills alltid klagat över sin brist på entusi-

asm, faktiskt ”fattat ett verkligt intresse för äfventyret, hvaruti han hittills endast inlåtit sig, 

dels af nyfikenhet, dels af medlidande”.68 Vari detta medlidande består kan man undra. Med 

Carl återigen iförd masken flyr sällskapet i två gondoler. Men inte ens nu – när han befinner 

sig i en situation han längtat efter, när han upplever det idealäventyr han hoppats på – kan han 

hänge sig och vara lycklig: 

  Och likväl befann sig Carl nu midt i ett äfventyr, sådant hvarom han ofta drömt: det var en af sö-
derns herrligaste månskensnätter; bakom honom låg den underbara, förtrollade staden; han befann 
sig på en af dessa gondoler, hvilkas blotta namn så ofta sysselsatt hans fantasi; vid hans sida satt en 
af Lombardiets mest prisade skönheter; han behöfde blott sträcka ut handen, så kunde han räcka en 
annan skönhet, som, ehuru i lägre stil, dock inom sin class hörde till de yppersta. Han var nu hjel-
ten i ett enlevement, förknippadt med mysterier, masker, pistoler, faror, med ett ord, med allt hvad 
en romantisk älskare kan begära. Och ändock var han för allt detta fullkomligt kall! Icke en gång 
en stance till Venedigs ära, ingen enda poetisk tanke föll honom in.69 

Han finner själv olika anledningar till detta: han tänker på Castania och han skyller på den 

ironi som gör att han kan påverkas av småsaker men vara likgiltig för de stora ögonblicken. 

Han tänker på sig själv ”såsom en ruin af förstörda ungdomsdrömmar, idealer sönderbrutna af 

verkligheten”.70 

                                                 

 

66 II, s. 119. 
67 II, s. 120. 
68 II, s. 123. 
69 II, s. 126. 
70 Ibid. När Carl lite senare analyserar sig själv för att försöka komma på varför hans ”känslor […] varit så 
afdomnade”, hans ”hjerta så dödt” och hans ”inbillningskraft så vingbruten” finner han en av orsakerna hos 
lorden (II, s. 143). Denne beskriver han på följande sätt: 
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  I ett försök att ändå ge sig hän ber han gondoljärerna att sjunga någon sång ur Torquato Tas-

sos Det befriade Jerusalem (1581), men ännu en gång krockar Carls föreställningar med 

verkligheten: ”[d]esse skakade på hufvudet och försäkrade att hvarken de eller någon af deras 

kamrater hört talas om en sådan poet”. Som om detta inte vore nog blåser det dessutom kallt: 

”[d]etta är således de prisade, varma venetianska Maj-nätterna”, tänker Carl.71 

  När Amanda lägger sin arm runt den frysande Carl konstaterar han bara att armen ”väl phy-

siskt värmde det ställe af hans lif, kring hvilket den låg, men icke spridde denna värma in i 

hjertat”. Hans tankar är riktade mot mer kroppsliga områden. Till sin besvikelse tänker han på 

mat: ”att en slik glupskhet skulle anfalla honom under inspirationens ögonblick, under sjelfva 

herdestunden, detta hade ofta förtrutit honom, men förekom honom i afton alldeles oförlåt-

ligt”.72 

  När de till slut kommer iland upptäcker Carl, i en spegel, att den mask han bär föreställer 

Augusts ansikte. Även Amanda bär en mask – i själva verket är Amanda en flicka från Trelle-

borg: Adelaïde. (Att Adelaïde inte skulle ha märkt att Carl bar en mask är naturligtvis inte 

särskilt trovärdigt.) Här är onödigt att återge hela historien om hur och varför Carl och Ade-

laïde blivit lurade, men bakom hela bluffen står deras bekant den engelske lorden Arthur 

Abercrombie som Carl tidigare utsatt för ett skämt, till vilket detta utgör vedergällningen. 

 

Kärleken 

Som vi tidigare sett tvingas konsten ge vika för kärleken, utan ”kärlek till någon varelse ur 

verkligheten, som lefver – eller lefvat” kan man ”kanske ej fullt [förstå] dess innersta 

                                                 

Han är i sanning en demon, min onda genius; i hans närvaro känner jag mig liksom underkufvad, 
beröfvad min frihet, andeligen ledbruten; ändock kan jag inte slita mig lös från hans 
tjusningsmakt. Men det jag hos honom beundrar är just den dåliga sidan af mig sjelf, 
lättsinnigheten, den satans h u m o u r´n och ironien, detta den  nyare tidens påhitt, som dock i 
grunden ruinerar poesien, det idealiska. (II, s. 144) 

Den engelske lordens demoniska figur som ruinerar poesien går möjligen att se i samband med den demoniska 
tendens bl.a. Atterbom såg i samtiden (1820- och 1830-talen). För Atterbom kom George Gordon Byron att 
”utgöra en symbol för alla […] upplösande och demoniska tendenser” (Frykenstedt, s. 315). Att utröna ev. 
likheter mellan lorden och Byron i detta avseende skulle vara intressant, uppsatsförfattaren har dock tyvärr inte 
haft möjlighet att företa denna undersökning då detta skulle kräva en mer detaljerad genomgång av Atterboms 
och andra uppsalaromantikers (inkl. Palmblads) uppfattning om demoni, Byron, ironi etc. Se vidare Frykenstedt, 
s. 313ff. 
71 II, s. 127. 
72 II, s. 127f. 
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väsende”.73 Men hur är det då med kärleken, går den att leva för eller måste även den ge vika 

för verkligheten? 

  Den stora idealisten, inom detta område som inom alla andra, är naturligtvis Carl. Denne har, 

som sagt, förälskat sig i friherrinnan Castania von Sternberg. De träffades när Carl i sin 

”första ungdom [tjänade] i preussiska armeen under tyska frihetskriget, blef blesserad och 

förd till ett sjukhus i Berlin”. Castania, som vårdade de sjuka – inte som arbete utan ”af fos-

terlandskänsla och ädel enthusiasm” – ”fattade […] ett särskildt deltagande” för Carl och 

förde hem honom till sitt hus där hon tog hand om honom. Carl idealiserar Castania: under 

hans sjukperiod ”liknade hon en gudinna” och inte heller därefter modereras hans omdöme: 

  – Och nu? Nu stöter hon litet på en vanlig jordisk varelse, menar du? 
  – Nej; hon är än, med din tillåtelse, alltid en Fée.74 

Inte ens när Carl får veta att Castania är gift minskar hans kärlek: 

  – Men nu, sedan du vet, att hon är gift, så… 
  – Så  är jag så mycket olyckligare. Det är alltihop. Sedan jag hört hennes lefnadsöden, älskar jag 
henne så mycket mer, ty jag förstår henne så mycket bättre; hon är mig nu ingen gåta mer.75 

Ett extremt exempel på hur Carl personifierar (eller åtminstone vill personifiera) den roman-

tiske älskaren är hans fantasier om att, när sällskapet befinner sig ombord på ett fartyg i blå-

sväder, få rädda Castania: ”[h]vilken salighet att frälsa h e n n e eller dö med h e n n e!”. Be-

svikelsen blir naturligtvis stor när så inte blir fallet, när fartyget istället kommer i lä och mid-

dagen kan serveras: ”[b]eefen är förträfflig, anmärkte herr Stattland, men jag hade dock tusen 

gånger hellre på en skeppsplanka velat simma i land med Castania”.76 

  August har ett annat problem: han kan inte bestämma sig för vem han tycker mest om: 

Amalia, Castanias dotter Rosa eller Julienne Rosenstråle (en sjuk överstedotter som August 

först träffar hos Castania i Stockholm och som sedan avlider i Pisa). Till på köpet är alla tre 

hans kusiner, även om det i Juliennes fall är lite oklart exakt på vilket sätt de är kusiner. Au-

gusts tvekan upprör Carl: 

låt mig säga utan omsvep, att du allvarsamt borde göra ditt val – och dermed basta! Det händer 
visserligen, säges det, att man liksom du kan bli kär i trenne, men då hör det till en god ordning att 
den ena måste komma efter den andra, men hvem har någonsin hört, att en stadig och sedesam 
gosse, som du, brinner för trenne på engång? Sådant är rigtigt oerhördt, tvert emot både moralens 
och ästhetikens lagar. Föreställ dig bara, att du vore en romanhjelte; hvarje läsarinna skulle då 
ropa: q u e l  m o n s t r e!77 

                                                 
73 II, s. 106. 
74 I, s. 60. Själv förnekar Carl att han idealiserar: ”– Du är poet, Carl, och målar, gissar jag, litet för idealiskt. / – 
Tvertom; bilden är vida mattare än verkligheten.” (I, s. 59) 
75 II, s. 15. 
76 II, s. 17 och s. 19. 
77 II, s. 13f. 
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August är själv medveten om att detta inte är romantiskt, och med tiden inser han att han inte 

älskar Rosa. Rosa kommer istället att gifta sig med lorden. August kommer på att det är Juli-

enne han älskar, och hon älskar honom också: ”såsom sådan [dvs. älskad] betraktade hon ho-

nom, ehuru intet ord dem emellan blifvit taladt om kärlek”. Julienne är emellertid mycket sjuk 

och övertygad om att hennes återstående tid inte är lång. När August efter en rundresa i södra 

Italien återvänder till Pisa, där Julienne uppehåller sig, och återser henne ler hon ”men detta 

leende hade icke mer någonting jordiskt”. Hon är nu helt övertygad om sin nära förestående 

död och prisar ”Amalia, som öppnat för henne religionens eviga tröstekällor”.78 

  Augusts och Juliennes kärlek lyfts nu upp till en högre, renare nivå. Men när det sägs att hon 

”[m]ed August […]numera [umgicks] såsom med en innerligt älskad broder: om kärlek var 

dem emellan aldrig fråga” får man anta att ”kärlek” syftar på någon mer fysisk form av kär-

lek. Lite senare är det nämligen onekligen tal om kärlek, men det handlar då om en själarnas 

kärlek, inte en kroppslig dito: ”August, min själs älskling, gif din Julienne en kyss, men en ren 

och kysk, så som du på Rafaëls taflor sett englar kyssa hvarandra!”. Den religiösa kärleken, 

förknippad med det okroppsliga (änglar och själar), är den bästa. Det Julienne oroat sig för är 

mindre att förlora en möjlighet till jordisk lycka än att inte leva som Gud vill: ”[j]ag vill då 

säga dig, August, att jag älskade dig från första stunden jag såg dig, att jag inbillade mig, att 

Gud hade skapat oss för hvarandra, och det var derföre, just derföre som döden förekom mig 

så svår”.79 

  Roland Lysell har i en uppsats pekat på att distinktionen mellan kroppslig och själslig kärlek 

(”aphrodisia” resp. ”Eros”) går tillbaka på Platon. Men hos Platon är den fysiska kärleken det 

enda sättet att nå de högre formerna av kärlek, i slutänden det absoluta sköna. I kristen tradi-

tion, under ”den  Gudsfixerade tidiga medeltiden”, sker dock en ”nedvärdering av den sexual-

akt som inte har fortplantning till syfte”.80 Lysell analyserar även hur kärleken gestaltas i At-

terboms Lycksalighetens ö: 

Om vi betraktar författarens avsikter får den jordiska eller litterära lycksaligheten aldrig lyckligt 
uppfyllas, så länge den icke har del i det högre, i saligheten […]. Atterbom kräver i motsats till 
Platon i kristen tradition en erotisk askes. Att älska en människa står i konflikt med att älska 
Gud.81 

Hos Palmblad verkar jordisk kärlek i och för sig inte stå i opposition till kärleken till Gud (jfr. 

citatet ovan), däremot är, som vi sett, den religiösa, alternativt själsliga och okroppsliga, kär-

                                                 
78 II, s. 42 och s. 96. 
79 II, s. 97ff. 
80 Roland Lysell, ”Kärleken och begreppens snaror”, i Res Publica 1995:28, s. 72-87. Citaten från s. 79. 
81 Ibid., s. 83. 
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leken den bästa. Sålunda blir Augusts och Juliennes kärlek ett ideal. Även om den inte helt 

och hållet är okroppslig förenas i den ändå den jordiska kärleken med något högre: 

  August omfamnade henne och tryckte på hennes läppar en innerlig kyss. Men att den var så eng-
laren och fri från jordisk lust, våga vi icke säga; ty Juliennes bröst svallade högt upp och hennes 
ansigte blef purpurrödt […]. Denna förening af jordisk salighet och odödlighetens förkänsla gaf 
det tillika ett så outsägligt vackert uttryck, att August icke kunde hindra sig ifrån att ännu engång 
förnya denna kyss, hvilken hon blott svagt afvärjde, i det han ropade: min själs brud, jag svär, att, 
om du än går bort, jag ända in i evigheten....82 

Det August här håller på att svära är att han aldrig ska gifta sig med någon annan. Julienne 

hejdar honom emellertid och uppmanar honom att välja Amalia. Återigen är det den religiösa 

aspekten på kärleken som framhävs; Julienne nedvärderar sig själv och menar att Amalia, 

som, till skillnad från henne själv, hela tiden varit troende, är den rätta för August: 

Så vet då, att en verklig engel – icke en sådan, som jag, svaga qvinna, hvars sinnen så länge varit 
villade af jordiska bländverk – vet då, att en verklig engel i många år stått vid din sida. Och denna 
himmelska varelse, som du icke igenkännt, har älskat dig, älskar dig ännu djupt och innerligt.83 

Denna religiositet är också det som får August att älska Amalia. Första gången han finner 

henne vacker är när de tillsammans knäböjande ber vid Augusts mors grav: 

Oförmärkt lyfte han upp sitt hufvud och såg Amalia försjunken i djup andakt; öfra delen af hennes 
ansigte kunde han icke se, emedan den betäcktes af handen, men hennes läppar rörde sig i sakta 
bön och ur hennes ögon nedföll då och då en tår på den kalla marmorn. Religionens bild höll sin 
hand utsträckt öfver hennes hufvud liksom välsignande. 
  August förlorade sig i åskådning och tyckte sig liksom se ett helgonskimmer omsväfva hennes 
hjessa. Det var aftonsolens strålar, som genom ett af de färgade hvalffönstren föll ned på den knä-
böjandes hufvud.84 

När August till slut, i romanens sista kapitel, söker upp Amalia för att bekänna sin kärlek är 

det på samma plats och i samma situation han finner henne: 

Hon låg sänkt i bön och blef honom icke varse; nu som förra gången lifvades hennes ansigte af den 
djupaste andakt och antog ett öfverjordiskt uttryck. Det var, såsom vi förut anmärkt, vid sådana 
högtidliga stunder som Amalia var verkligt skön.85 

Vid sin återkomst till hemmet har August insett att ”[d]en lycka han, sökte ute i verlden, […] 

redan förut i hemmet [hade] erbjudit sig” och han frågar sig varför han då åkt ut på sin resa. 

Det är här romanens övergripande form – bildningsromanens – tydligast ger sig till känna: ”ty 

utan den [dvs. resan] skulle aldrig hemmet blifvit mig så kärt, utan den skulle jag svårligen 

hafva förstått uppskatta Amalias värde”.86 

                                                 
82 II, s. 99. 
83 II, s. 100. 
84 I, s. 46. Citatet är korrigerat efter den lista över tryckfel i romanens förra del som finns sist i romanens andra 
del (s. 219, opaginerad). 
85 II, s. 212. 
86 Ibid. Vid August hemkomst poängteras också att den förändring som skett har skett inom honom: ”Vid sin 
ankomst fann han till sin fägnad ingenting förändradt: allt var i sitt gamla skick, sådant han från sin barndoms 
första minne var van att se det. Men så mycket mer förändrad var han sjelf i sitt inre, i sina känslor.” (ibid.) 
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  Den tidpunkt då vändningen sker hos August går att lokalisera. Det är i Pisa när Amalia läser 

religiösa texter för August och Julienne, och då Amalias ansikte återigen framstår som vackert 

för honom. När Amalia 

med sin välljudande, af helig rörelse genomträngda, röst läste någon skön predikan eller psalm, 
eller stycken ur Nya Testamentet, kunde icke August undgå anmärka, att hennes ansigte, som an-
nars förekommit honom så kallt, nästan betydelselöst, antog detta vackra uttryck, som påminte ho-
nom om deras gemensamma bön i grafcapellet på Stjerneborg, då första gången en stråle af hennes 
inre värde uppenbarade sig för ynglingen.87 

Det är då, genom det allvarliga liv de där lever, som han förvärvar insikten att konsten är tom 

och ihålig utan religionen och kärleken.88 

  Hur går det då för Carl? Efter en tid inser han att hans kärlek till Castania är hopplös och han 

känner uppgivenhet, han skulle vilja, som August, förälska sig i många: 

denna lidelse [för Castania] har du kallat en galenskap, och den är så i sjelfva verket. Ack, hvarför 
äger jag icke din afundsvärda förmåga, att förälska mig i hvarje rosenkindadt ansigte, med ett bi-
hang af några dygder eller några talenter; – hvarför kan icke jag, som andra, älska och glömma, 
och åter älska?89 

Denna uppgivenhet tar dock så småningom slut. Mot slutet av romanen befinner sig Carl och 

Carlina på lord Abercrombies lantegendom i England. I ett brev till August beskriver Carl vad 

som där hänt honom en kväll när han lagt sig under en ek i parken: [j]ag vet icke, om jag 

slumrade eller var vaken, om det var drömmen eller fantasien, som gycklande väfde omkring 

mig underbara nät, och som i en och samma bild sammansmälte Castania och Carlina”.90 Carl 

börjar sjunga en sång och när han avslutat första versen hör han en kvinnoröst på andra stran-

den av parkens å sjungande svara honom. Efter att de båda avslutat duetten kastar sig Carl 

(trots att det finns en bro i närheten) i ån och simmar över till Carlina – för naturligtvis tillhör 

kvinnorösten Carlina – varpå de snart ligger i varandras armar. Denna romantiska scen, som 

på det hela taget gör ett ganska komiskt intryck, är hämtad från Kalenderromanen (vad gäller 

handlingen, inte den exakta ordalydelsen). 91 I detta sistnämnda sammanhang framstår scenen 

inte som lika komisk. 

  Carl har alltså återfunnit sin idealkvinna i en annan kvinnas gestalt. Men trots att han försäk-

rar att hans kärlek till Carlina är äkta och att August inte ska tro att deras relation bara är till-

fällig kommer det ändå fram att Carl inte brinner för henne som för Castania: ”[n]u har denna 

                                                 
87 II, s. 97. 
88 Jfr. avsnittet om konsten ovan. 
89 II, s. 106. 
90 II, s. 200. 
91 Närmare bestämt från ”Slottet Stjerneborg” där den återfinns på s. 66-71. Sångens text avviker på några 
ställen. 
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vulkan brunnit ut: var viss derom! Dess kratér har blifvit fyld af en väl mindre häftig flamma, 

men som värmer, i stället för att tära och kasta gnistor.”92 

  Så här långt kan det tyckas som om kärleken, åtminstone i viss mån, är det hållbara ideal 

som varken gick att hitta i konsten eller i de exotiska, romatiska äventyren. Men det finns i 

romanen vissa tendenser till att även kärleken är hotad. Utöver att gifta sig av kärlek finns det 

nämligen en annan orsak att gifta sig: ekonomisk vinning. Lord Abercrombies mor – lady 

Armstrong – kan inte alls begripa hur Rosas mor – Castania – kan tveka över lordens frieri till 

hennes dotter. Castania säger att hon inte vill övertala Rosa till något annat ”än det, som 

skulle bereda hennes verkliga lycka”. Lady Armstrong kan emellertid inte förstå detta: 

Hennes lycka, säger ni. Men det är ju just den, jag menar. Så hör då, Lord Abercrombie, marquis 
af Dudeldey, äger i årlig inkomst tjugefem tusen pund, och oaktadt sitt ofantliga slöseri, har han 
icke rört en enda skilling af capitalet, enligt hvad han försäkrat mig.93 

Men Castania låter sig inte övertygas, hon menar att det ”ändock [kan] gifvas en och annan 

betänklighet”. Detta kan lordens mor naturligtvis inte förstå: ”[p]eer af England med tjugefem 

tusen punds årlig inkomst! Och ändock betänkligheter!”, utbrister hon förvånad. Men förmö-

genhet och samhällelig position är inte allt; Rosa ”är och kan blifva lycklig i en ringare ställ-

ning och med en måttlig förmögenhet”, menar Castania.94 

  Även Carl håller på att falla in i detta ekonomiska tankesätt. Hans far, lagman Stattlander, 

som bestämt sig för att han vill ha en familj, skriver till Carl och ställer honom inför ett ulti-

matum: om han inte gifter sig inom ett år kommer fadern själv att gifta sig och då minskar 

Carls möjligheter att bli ensam arvinge. Carl modifierar ganska snart sitt ideal och bestämmer 

sig för att gifta sig vilket gör August lite misstänksam: 

  – Men det sker väl icke endast för att bli ensam arfvinge till Krakerup med underlydande hem-
man? 
  – Hvad har jag sagt, att du kan falla på denna gemena misstanka? Sannt är, att jag skulle blifva 
föga förtjust öfver att få den sköna Adelaïde eller någon annan till stjufmoder och ett halft dussin 
hulda syskon till medarfvingar; – men detta oaktadt, gifter jag mig icke förrän det kommer rigtig 
varme [!] i mitt klipphårda hjerta. Mellertid har jag vid brefvets emottagande genast i min plånbok 
annoterat mig till minnes, att göra mitt bästa för att oförtöfvadt bli kär.95 

Man kan naturligtvis spekulera över huruvida det är detta motiv som – trots Carls förnekande 

– ligger bakom hans påstådda kärlek till Carlina. Om så är fallet har hans ideal verkligen gått 

under för den krassa verkligheten. 

                                                 
92 II, s. 203. 
93 II, s. 36. 
94 II, s. 37. 
95 II, s. 184f. 
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  Dessa olika sätt att se på äktenskapet: såsom byggt på en förnuftsmässig grund eller baserat 

på ömsesidiga känslor behandlar Eva Lis Bjurman i sin bok Catrines intressanta blekhet. I 

boken diskuteras övergången från en syn på äktenskapet (ett ekonomiskt kontrakt) till en an-

nan (byggt på kärlek) och hur det påverkade unga kvinnor. Bjurman tecknar i sin bok en his-

torisk bakgrund till sin undersökning (av memoarer, dagböcker och brev), bl.a. utifrån Niklas 

Luhmann, tysk sociolog och socialfilosof. Bjurman skriver: ”[f]öre 1700-talets mitt, […] hade 

föreställningen om den äktenskapliga kärleken en rationell grundval”. Vid denna tid var 

”[d]en äktenskapliga kärleken […] en solidaritet som utvecklades i en given samhällelig ord-

ning”.96 

  Med tiden blir emellertid kärleken allt viktigare, på förnuftets bekostnad. Efter 1760 ”kräver 

[kärleken] moralisk status och angriper förnuftets konventioner som omoraliska (t.ex. att 

tvinga in döttrar i ekonomiskt fördelaktiga giftermål)” och mot 1700-talets slut frigörs ”[v]alet 

av en annan individ […] från kraven på moral, klass och pengar”.97 

  Det vore dock fel att se det förnuftsbaserade äktenskapet som typiskt enbart för ett äldre feo-

dalt samhälle. Bjurman skriver i sin bok om ”[d]en nya medelklass, som i Sverige började 

uppleva sig som en sådan under 1700-talets sista decennier”: 

  I klassens strävan uppåt blev döttrarna viktiga aktörer. De underkastades ett bildningsprogram, 
som ofta drevs av fäderna men krävde en aktiv insats från deras egen sida. Den bildning de på så 
vis förvärvade gjorde det möjligt för dem att genom fördelaktiga giftermål förbättra familjens 
ställning.98 

Det på rationell grund baserade äktenskapet kan således inte ses som utmärkande för en viss 

tid eller en viss samhällsklass. Emellertid kan kritiken mot äktenskap som ingås för ekono-

misk vinning ses i samband med romanens kritik mot att värdera ekonomisk nytta över allt 

annat. Detta sistnämnda kommer vi att återvända till. 

  För August är det inget ideal som går under när han väljer Amalia. Tvärtom har han i henne 

funnit en möjlighet att förena idealet, den gudomliga eller okroppsliga kärleken, med den jor-

diska. Amalia förkroppsligar dessutom det välbekanta och trygga. Detta kan jämföras med 

Kalenderromanen, i vilken August väljer att gifta sig med en rik grekiska, Leone, som kommit 

att bli bekant med sällskapet genom att hon tagits tillfånga (och även befriats från turkarna) av 

Callowai (en norsk riddare som i Familjen Falkenswärd närmast motsvaras av Harald Fal-

kensvärd) vid en sjöstrid i Medelhavet. Kalenderromanens August väljer alltså den allra mest 

                                                 
96 Eva Lis Bjurman, Catrines intressanta blekhet. Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750-1830 
(Stockholm/Stehag 1998), s. 14. 
97 Ibid., s. 15. 
98 Ibid., s. 227. 
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exotiska av de kvinnor han möter medan August i Familjen Falkenswärd snarast väljer den 

minst exotiska. Onekligen är ett accepterande av verkligheten mer påtagligt i Familjen Fal-

kenswärd. 

  

Tiden 

Vad är det då för något som gör det svårt (framför allt för Carl) att leva ut sina romantiska 

ideal? I Familjen Falkenswärd talas det ofta om äldre tider – oftast är det Carl som talar. Carl 

drömmer sig tillbaka till en äldre tid, en tid när det fortfarande, enligt honom själv, fanns nå-

got att leva för och något att, som vi tidigare sett, kämpa för. När August menar att han talar 

som om han ”redan vore en utlefvad man” svarar han: 

  – Säg snarare, tiden sjelf har blifvit gammal: enthusiasmen är död, det friska, ungdomliga är 
öfverallt borta; man har blifvit så förunderligt förståndig och sansad, så platt och odräglig. Vår tid 
förekommer mig som morgondagen efter en stor bankett.99 

Detta känner vi igen, det är i stort sett samma åsikt som Carl ger uttryck för under sin vistelse 

i Venedig. Men vad är det för fel på tiden? Och vad är det för någon tid Carl längtar tillbaka 

till? 

  Carl längtar tillbaka till två olika tider. Dels en svunnen romantisk tid långt tillbaka, dels ett 

ganska nära förflutet då Europas politiska situation såg annorlunda ut. Vi börjar med den av-

lägsna romantiska tiden. 

  Detta är en tid då poesin ännu var meningsfull och då världen inte var så ”platt” som den 

senare blivit. Det är en tid då det forfarande gick att leva som trubadur, till skillnad från nu.100 

Carl lokaliserar denna tid till ca 1300-1400-talet, men det bör påpekas att det nog snarare är 

en romantisk fantasiföreställning om medeltiden än någon verklig historisk epok han före-

ställer sig: 

  – Troubadour i denna platta tid! Hade jag varit född för tre eller fyra hundrade år sedan, medan 
verlden ännu var ung, då hade jag kunnat blifva en sådan och fört ett lif, fullt af fröjd, poesi och 
glad lättsinnighet.101 

Det är antagligen även denna svunna romantiska tid Carl syftar på när han apropå en eremit 

han och August får höra talas om under sin resa i Italien kommenterar: ”eremit-racen tycks i 

sjelfva Italien börja dö ut: sådana personer tyckas, liksom allt romantiskt, småningom vika 

                                                 
99 II, s. 15. Carl är för övrigt 26 år gammal (II, s. 105). 
100 När exakt romanens nu är finns inte explicit angivet, däremot kan man med hjälp av en del historiska 
referenspunkter (t.ex. olika svenska riksdagar, Napoleon sitter ”på sin klippa i verldshafvet”, II, s. 16) placera in 
handlingen i en ungefärlig tidsram. Alf Kjellén menar att ”den riksdag, som står i centrum, är den som försiggick 
1815” (s. 94) medan Harald Lindal menar att handlingen börjar ”omkring 1817” (s. 36). Kjellén underbygger, till 
skillnad från Lindal, sitt påstående med historiska fakta varför hans datering förefaller vara den korrekta. 



 30

bort ur den platta verlden”.102 Och typiskt nog visar sig inte heller denna romantiska förete-

else, eremiten Bonifacus, vara en riktig eremit – det är romanens ständigt uppdykande itali-

enske skurk som förklätt sig för att kunna lura pengar av det närliggande klostrets botfärdiga 

syndare. 

  Intressantare än Carls drömmar om en romantisk tidsålder är dock den andra tid, det inte så 

avlägsna förflutna, som Carl drömmer sig tillbaka till – en tid som han själv upplevt. Carl har 

varit officer i den preussiska armén och saknar ”den rörelse, det lif, den friskhet, den enthusi-

asm, som […] fanns till i verlden” när Napoleon ännu var vid makten.103 Inte för han tyckte 

om honom utan för att han saknar honom som fiende: 

man hade då en fiende värd att hatas, man hade någon att kämpa emot; en man af jern, som satte 
rörelse i verlden och spände de ädlaste krafter till motstånd. Men sedan h a n gått bort, är allt så 
dödt, så tomt, så ödsligt. Det finnes icke mer någon gemensam idée, som lifvar menniskorna, ing-
enstädes något ärligt, ordentligt krig; nationerna fräta i stället opp sig sjelfva inbördes och slåss 
med gatstenar; Fy! I stället för den glödande kampen om äkta frihet och sjelfständighet, har man 
fått på halsen denna kallfeber, detta kältringskrig om chartor, detta kladdande med constitutioner, 
som skrifvas nya hvart halfår. Allt är så ihåligt, så suddigt, under allt detta parlerande och decla-
merande från tidningspressar och tribuner. Kärnan är borta, men man tuggar på bara skalen! Hvad 
är verlden nu mera annat än ett stort Trelleborg, endast långt mera platt, otreflig och långt mindre 
naiv? Enda utvägen att finna allt detta drägligt är att än mer öka denna oreda, denna förvirring, till 
dess den visar sig i all sin galenskap, all sin inre ihålighet.104 

Här blir kritiken mot tiden politisk, det är kälkborgarna – här representerade av Trelleborg, 

där Carl växt upp – som får ta emot Carls avsky. Kritiken riktar sig mot upproriska borgare 

som bryr sig mer om inhemska konflikter – konstitutioner och politisk diskussion i pressen – 

än om de högre värden Carl ser som värda att kämpa för. Förhållandet till borgarklassen ska 

strax diskuteras, först ska dock Augusts mindre svartvita syn på samtiden kommenteras. 

  August anser att Carl överdriver när han höjer upp vissa tider och ser andra som allt igenom 

värdelösa: 

  – Slå bort dessa svarta tankar, Carl! Dina verldsåsigter äro ändå bara tyska student-ideer, och 
smaka förmycket af W e l t s c h m e r z och Z e r r i s s e n h e i t, såsom din far påstår. Verldens 
tillstånd är nu som förut en väfnad af sannt och falskt. Ytterligheter ligga på båda sidor. Man hittar 
aldrig det rätta; hela historien är blott ett långt sökande: den ena tiden har sin käpphäst, den andra 
en annan.105 

Augusts ståndpunkt kan ses som representativ för romanens övergripande försoning mellan 

ideal och verklighet. August accepterar sakernas tillstånd istället för att försöka fly till någon 

                                                 
101 II, s. 105. 
102 II, s. 50. 
103 II, s. 15f. 
104 II, s. 16. 
105 Ibid. 
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annan – fiktiv eller verklig – tid.106 Han lär sig om världen genom sina resor men till slut är 

det ändå det välkända han väljer: barndomshemmet och Amalia. 

 

Kälkborgerligheten 

I Familjen Falkenswärd ställs kälkborgerligheten i opposition mot det romantiska. I sin analys 

av kritiken mot borgerligheten i romanen belyser Alf Kjellén också Palmblads personliga 

ståndpunkt i frågan med hjälp av andra källor. Här ska vi inte fördjupa oss i Palmblads poli-

tiska sympatier, en kort beskrivning utifrån Kjelléns undersökning får räcka. 

  Kjellén ser ”en principiell idémotsättning” mellan den romantiska kretsen i Uppsala och 

kälkborgerligheten: ”[u]ppsalafosforisterna påverkades av intelligensaristokratisk tysk ro-

mantik, för vilken ’kälkborgerligheten’ var själva härden för krassa och förflackade upplys-

ningstankar”.107 Vad gäller Palmblad själv noterar Kjellén förakt för borgerligheten redan i 

hans ungdomsverk (dvs. de i Poetisk kalender). Från 1820-talet blir Palmblads kritik mer so-

cial och politisk; Kjellen nämner Palmblads politiska broschyr 

Politisk Camera optica (1840), där han i en drastiskt överdriven skräckmålning vill visa de 
olycksdigra följderna av den allmänna rösträttens genomförande. Backstugusittare, torpare och 
andra proletärer skola ta makten och genomföra allmän kommunism. […] Liksom många konser-
vativa tycker han sig ana ett Ragnarök som resultat av det gamla ståndssamhällets söndervitt-
rande.108 

Kjellén använder till synes beteckningen ”borgaren” synonymt med ”kälkborgaren”, men det 

måste här understrykas att det knappast handlar om kritik mot borgarklassen i sin helhet. Det 

påpekas i Kjelléns undersökning att det fanns många ”enligt vedertagen terminologi […] 

’borgerliga’” egenskaper hos personen Palmblad: han var ekonomiskt intresserad, hans hem 

var ”centrum för ett gammaldags, borgerligt umgängesliv” och han var rastlös och ständigt 

verksam. Kjellén kallar detta ”ett psykologiskt problem” hos Palmblad och ser en ”motsätt-

ning […] i hans väsen mellan borgerliga drag, särskilt som han tedde sig utåt, och de aristo-

kratiska inslagen i hans idéliv”. Det sägs också att det ”[h]os många borgerliga naturer finns 

                                                 
106 Typiskt för den romantiska konsten, eller åtminstone för dess självförståelse, är annars att den har sin grund i 
historien. Enligt Atterbom skiljde detta den romantiska konsten från den antika konsten. Se Otto Fischer, 
Tecknets tragedi. Symbol och allegori i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö (diss. Uppsala 1998), s. 76f. 
Fischer skriver bl.a., utifrån Schelling: ”[d]en antika världen visar i sitt förfallsstadium hur en längtan efter en 
bättre värld börjar breda ut sig. Med kristendomens kiliastiska tidsuppfattning och föreställningen om en 
gudomlig försyn förs en historisk dimension in som saknats i den antika världsåskådningen. […] Den antika 
världens enhet mellan ändligt och oändligt ersätts av en ursprunglig motsättning och en strävan till förening.” (s. 
77) För August är historien visserligen en utveckling (eller snarare – utan positiva konnotationer – en förändring) 
men varken i rikting mot eller från något utopiskt – framtida eller historiskt – idealtillstånd. 
107 Kjellén, s. 90. 
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[…] en romantisk ådra” och Kjellén menar att ”Palmblad tycks ha känt ett starkt behov av att i 

inbillningens värld lösgöra sig från sin vanliga existens”.109 

  Samtidigt citerar emellertid Kjellén Victor Svanberg som om Palmblad skrivit: 

Vill man kalla Palmblad borgerlig, vartill onekligen hans härkomst, hans verksamhet och hela hans 
väsen lockar, så är det inte medelklassfrisinnet utan skråkonservatismen, som kommer i fråga.110 

Denna uppdelning verkar Kjellén dock bortse från. Här är inte platsen att söka utröna perso-

nen Palmblads förhållande till borgerligheten, men utifrån Svanberg verkar det rimligt att se 

kritiken i Familjen Falkenswärd inte som en kritik mot borgarklassen i sin helhet utan mot 

vissa typer av borgare och vissa egenskaper hos dessa. Här används beteckningen ”kälkborg-

erlig” om de av borgerlighetens aspekter som i romanen framställs på ett negativt sätt utan att 

vi ytterligare fördjupar oss i hur Palmblad såg på sig själv och i hur stor del av borgarklassen 

han ogillade. De egenskaper som kritiseras kommer att framgå av följande framställning. 

  I Familjen Falkenswärd representeras kälkborgerligheten huvudsakligen av Trelleborg och 

dess borgmästare – Carls far Salomon Melker Stattlander.111 På vilket sätt står då denna kälk-

borgerlighet i opposition mot det romantiska och mot de höga, dock något ombytliga och kan-

ske ofta falska, ideal som särskilt Carl representerar? 

  Först ska påpekas att konflikten mellan kälkborgaren (Stattlander) och den romantiska adeln 

redan tidigt i romanen lyfts fram.112 Stattlander besöker August och Amalia på slottet Stjerne-

borg och kritiserar adelns ”boningsplatser”: ”[i] alla fall tycker jag ej om sådana aristokratiska 

byggnader [dvs. slott]; jag är en borgerlig man, herr grefve, och har alltså borgerliga tycken: 

jag bor helst varmt och tätt”. På detta sätt går Stattlander vidare och berättar bl.a.: ”[j]ag har 

skrifvit ett memorial […], hvaruti jag råder vår högadel att rifva ned dessa prunkande bygg-

                                                 
108 Ibid., s. 93. Den politiska broschyrens fullständiga titel är för övrigt Politisk camera optica. Föreställande i 
åtta taflor Sveriges framtid; sådan radicalismen, ohejdad, skulle densamma bereda. 
109 Ibid., s. 86ff. 
110 Victor Svanberg, ”Medelklassrealism II”, i Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning 1944, s. 
1-99. Citatet från s. 16. Hos Kjellén återfinns citatet på s. 87. 
111 Harald Lindal menar att anledningen till att Palmblad valde Trelleborg som måltavla för sin satir sannolikt var 
att hans vän Johan Christoffer Askelöf i Stockholm företrätt Trelleborgs kamp för köpingsrättigheter, men ”trots 
ett gott arbete ej rönte den uppskattning han kunde göra anspråk på”. Kanske blev han ”rent av […] lurad på den 
ekonomiska erkänsla han hade rätt till!” (s. 59). I sammanhanget kan noteras att den samtida novellen ”Den 
hemlighetsfulle Gästen. Epigramm efter Kants definition” – även om Trelleborg flera gånger nämns däri – 
utspelar sig ”i staden Bierköping, som, ehuru ej upptagen i svenska geografien, icke dessmindre är en verklig, 
alldeles icke en idealisk stad; för att ej kompromettera vissa höga familjer derstädes, hafva vi i dess namn 
förändrat en stafvelse” (Palmblad, 1845c, s. 58). 
112 Bakgrunden till Palmblads adelsromantik, med nyckelord som ”feodalromantik” och ”slottsromantik”, har 
utretts av Kjellén, se s. 88ff. 
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nader, hvilkas blotta underhåll fräter opp hälften af de flestes inkomster”. Efter en stund 

kommenterar Amalia: ”vi höra att ni icke är någon vän af slott och romantisk natur”.113 

  Här ser vi ett sätt på vilket kälkborgerligheten inte förstår det romantiska – borgmästare 

Stattlander saknar sinne för skönheten, som Kjellén påpekar ”betraktar han alltsammans ur 

bekvämlighetens och den krassa nyttans synvinkel” – detta stämmer också överens med 

Palmblads privata uppfattning om ”borgaren som bekväm, nyttobetonad, utan förståelse för 

estetiska värden”.114 En betoning av nytta istället för estetiska värden ger sig tillkänna på 

olika sätt i romanen. 

                                                

  När t.ex. Trelleborg i slutet av romanens första del tillfälligt bildar en vitterhetsakademi och 

håller en litterär pristävling är det ingen av invånarna som ställer upp med någon dikt, för 

poesi blir man beroende av de tillresta gästerna (med adlig bakgrund eller, i Carls fall, åt-

minstone med adliga sympatier). Visserligen läser borgmästare Stattlander själv upp en dikt, 

men denna heter ”Lycksalighetens nödvändighet för Samhällets bestånd, eller Nyttan af 

menskliga Lycksaligheten” och är ingen dikt i romantisk anda – det är ett didaktiskt ode 

(upplysningsandan ger sig här klart till känna), som utgör en parodi på klassicistisk akademi-

diktning.115 Riktigt tydlig blir Stattlanders brist på kunskap om konsten när Carl annonserar 

att han ska läsa en sonett och sedan läser upp den, varpå fadern frågar sin son: ”[ä]r det redan 

slut?”. Carl svarar: ”[s]onnetter äro aldrig långa”.116 

  Ett annat exempel: när Stattlander efter ett bakslag vid riksdagen ger upp sin politiska karriär 

och drar sig tillbaka till sin lantegendom anar man att hans val av läsning mer beror av nytto-

aspekten än av estetiska hänsynstaganden. Det han läser är: ”[…] Thaers landthushållning, 

våra classiska poeter, särdeles Oxenstjernas Skördar, icke förglömmandes Columella, Virgilii 

Georgica, Cicero de Senectute”.117 

 

 

113 I, s. 10f. Jfr Kjellén s. 100. 
114 Kjellén, s. 100. Eftersom Kjellén verkar mena att Palmblad själv var en borgerlig natur framstår hans 
påstående om dennes uppfattning här som väl generaliserande. 
115 I, s. 220ff. Titeln är i texten kursiverad. Stattlanders dikt finns med även i Kalenderromanen (Palmblad, 
1813a, s. 272ff) där den framförs av Salomon Melker Stattlanders tidigare inkarnation, den vise Salomo. 
Versionen i Familjen Falkenswärd avviker en del från den i Kalenderromanen. Dessutom är dikten i Familjen 
Falkenswärd några strofer längre. Som Marcus påpekar (s. 98) är dikten skriven av Atterbom. Den återfinns i 
dennes Samlade dikter under titeln ”Redbarheten”, se Per Daniel Amadeus Atterbom, Samlade dikter. Femte 
bandet. Lyriska dikter. Andra delen (Örebro 1863), s. 83ff. Denna version är sånär som på några smärre 
avvikelser identisk med den i Familjen Falkenswärd. Marcus menar att dikten är en parodi på ”den fosforistiska 
romantikens bête noire [syndabock], Leopold” (s. 105f). 
116 I, s. 226. 
117 II, s. 206. Det handlar om Albrecht Thaer – troligen Grundsätze der rationellen Landwirtschaft (1810-1812; 
Grundsatser i den rationella lanthushållningen) –, Johan Gabriel Oxenstiernas dikt Skördarne (1796), Lucius 
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  Nyttotänkandet tar sig även andra uttryck. Stattlander verkar inte ha några fasta, oföränder-

liga ideal, inga fasta moralprinciper som alltid måste vara primära; allt är underordnat nyttan. 

Inför Trelleborgs val av riksdagsman frågar borgmästaren t.ex. sin son: 

Är inte ett riksdagsmannaval eller hvilket annat val som helst, hvarvid flera candidater med unge-
fär jemnvägande talenter täfla om segern, är icke, fråga jag, ett sådant val ett verkligt krig? Hva´ 
bah? 
  – Utan tvifvel, min far. 
  – Och ändå talar den åsnan [en tidningsredaktör] om moral! För knäfveln äro då stratagemer 
[krigslister] icke tillåtna i krig?118 

I politiken handlar det sålunda inte om att försvara några fast förankrade idéer (notera dock att 

inte heller Carl – som här kanske är en aning ironisk – har några djupt liggande värderingar) 

utan om att skaffa sig inflytande till varje pris. När Stattlander kommer till riksdagen är det 

viktiga inte att tydligt markera sin ståndpunkt, istället planerar han att vända kappan efter vin-

den och se till att göra sig vän med alla: ”[n]aturligtvis tänker jag ställa mig midt i centern 

bland de sansade och modererade, hoppandes att hos begge partierna kunna sätta mig i be-

hörig respect”. Inte ens hans centrala idé om adelskapets avskaffande är för Stattlander något 

orubbligt. I själva verket är det nog hans hemliga dröm att få bli adelsman – han kallar sin 

släkt för ”en af Trelleborgs förnämsta patriciska ätter” – och riksdagsvalet är för honom ett 

medel att klättra högre på den sociala rangskalan.119 Även om han påstår att det är för sonens 

skull klingar hans ord om den välgrundade övertygelsen ganska falskt: 

i fall riksdagsvalet slår väl ut hvartill all anledning är, så stadnar inte borgmästar Stattlander i detta 
näste .. ja, i största förtroende sagdt, för sin sons lyckas skull, torde han möjligen beqväma sig till 
att uppoffra sina [!] gamla, på goda grunder hvilande öfvertygelse om adelskapets samhällsförder-
flighet och sjelf emottaga ett diplom, hvarmed väl just inte länge kan dröja.120 

Kälkborgarens upptagenhet med nyttan och den krassa verkligheten, utgör en motpol till det 

höga idealet som inte vill befatta sig med verkligheten eller som går under i möte därmed. 

Även Stattlander har emellertid vissa ideal som tvingas konfronteras med verkligheten. Här 

utgör denna konfrontation dock snarast ett uttryck för Palmblads politiska kritik mot libera-

lismen.  För många konservativa, däribland Palmblad, innebar det faktum att ”den borgerliga 

liberalismen grundades på principen om folksuveräniteten” att den ”med klar konsekvens 

[övergick] till en rörelse, där den oansvariga massan tog makten” och detta ledde i sin tur till 

                                                 

Junius Moderatus Columella som skrev Res rustica (Om lantbruket), Publius Vergilius Maros Georgica (Dikter 
om jordbruk) och Marcus Tullius Ciceros De senectute (Om ålderdomen). 
118 I, s. 150. 
119 II, s. 170f och I, s. 33. 
120 I, s. 148. Kjellén kallar detta för ”ett komiskt självbedrägeri” (s. 98). 
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”pöbel- och skräckvälde”.121 I Familjen Falkenswärd utgör Trelleborgs lägre klasser en sådan 

pöbel som flera gånger ger sig på de styrande. Redan tidigt i romanen märker man att Statt-

landers ideal om den upplysta massan och det klasslösa samhället naggats i kanten när han 

som borgmästare mötte verkligheten: 

långt före 1809 svärmade [jag] för frihet, folkupplysning och allmän humantitet; sedan jag blef 
styresman för ett samhälle, modererades väl något mina jemnlikhets-ideer, men jag blef dock ald-
rig, – aldrig (Gud är mitt vittne!) – någon despot.122 

När han sedan förlorar sin plats som riksdagsman – Trelleborg visar sig sakna stadsprivilegier 

– och vid återkomsten till hemorten själv får skulden för mandatförlusten ger han upp sin 

bildningsmission, flyttar ut på landet, och bestämmer sig för att ägna sig åt jordbruk: 

Månne icke allt detta [dvs. lantbruk, boskapsavel och hästkapplöpningar] är tacksammare, riks-
gagneligare, hugneligare, än att trumfa in politiskt vett hos de dumma Trelleborgarne? Hvad bah? 
Om mina rationela grundsatser icke slagit rot vid riksdagen, så hoppas jag att de skola bära frukt 
och kärna på trädesjorden, och om jag icke kunnat ympa in medborgerligt förstånd hos åsnorna, 
jag menar mina landsmän, så hoppas jag att kunna ympa in de bästa körsbär, äplen och päron.123 

Stattlanders hopp om en upplyst allmänhet är nu helt borta. Likt Voltaires Candide väljer han 

att istället odla sin trädgård. 

 

Tre förhållningssätt 

Man kan i Familjen Falkenswärd urskilja åtminstone tre exempel på olika sätt att förhålla sig 

till konflikten mellan ideal och verklighet. Dessa representeras av Carl Stattland, August Fal-

kensvärd och Salomon Melker Stattlander. 

  Carl Stattland är alltför upptagen av sina ideal. Han försöker leva i en romantisk idealvärld 

där han själv är hjälte i fantastiska äventyr hämtade ur böcker eller ur hans fantasi: han föräl-

skar sig i en kvinna han inte kan få och håller envist fast vid henne, och han vill leva för 

konsten utan att behöva bry sig om sitt eget förhållande till världen. Denna inställning visar 

sig sedan inte vara hållbar. Carls föreställningar konfronteras med den ofrånkomliga verklig-

heten vilket leder till ständiga besvikelser och känslor av uppgivenhet. Trots detta visar Carl 

inga tecken på att ge upp. Vid romanens slut, när August, som bestämt sig för att gifta sig med 

Amalia och stanna kvar i sitt barndomshem, konstaterar att de nog ändå har blivit ”philisteer” 

vägrar Carl att för egen del acceptera detta: 

                                                 
121 Kjellén, s. 93. I sin minnesteckning över Palmblad tycks Atterbom (apropå den politiska positionen hos 
Palmblads tidning Tiden) mena att beteckningen ”konservativ” är felaktig eller åtminstone en förenkling. Se 
Atterbom, 1869, s. 204f. 
122 I, s. 35. 
123 II, s. 175f. Stattlanders ord om att jordbruket, istället för riksdagen, kan vara föremål för rationella 
grundsatser förefaller för övrigt syfta på Thaers bok, jfr. ovan not 117. 
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  – Hvad mig beträffar, är jag ännu inte enrollerad i förstnämnda class. Ännu har jag ett år på mig 
[innan giftermålet med Carlina]; ännu en gång hoppas jag signalera mig genom några ridderliga 
dåd och h a u t s  f a i t s i den allvarsamma stilen, eller i värsta fall skall jag göra dugtigt väsen i 
verlden, innan Starkoder [oxen som skall bli bröllopsmiddag] för min skull biter i gräset.124 

Salomon Melker Stattlander utgör Carls motpol. Han är så upptagen med verkligheten att han 

fullständigt saknar känsla för livets högre ideal. Som vi sett har han ingen känsla för konst 

(även om han faktiskt har visst intresse) eller romantiska miljöer. Inte heller har han några 

högre moraliska ideal – för honom är nyttoaspekten det primära. Och i den mån han faktiskt 

har ideal och drömmar (bl.a. om en upplyst allmänhet) visar sig dessa vara falska, inte ens han 

själv kan hålla fast vid dem. Lagman Stattlander är visserligen Carls motpol, men samtidigt 

förenas de genom att de båda fallit offer för falska föreställningar, även om dessa skiljer sig åt 

genom att de hos Carl är högtflygande, fantastiska drömmar medan de hos hans far handlar 

om mer verklighetsnära saker (om än fantastiska på sitt sätt, t.ex. vad gäller hans politiska 

förhoppningar inför framtiden). 

  August representerar den gyllene medelvägen, den försoning mellan ideal och verklighet 

som är att eftersträva. För även om det vid romanens slut konstateras att ”idealet har gått un-

der och prosan segrat” så är det Carl som säger detta, inte August.125 Det August istället kon-

staterar är att han har blivit lycklig. August är den som lyckas med att inte fastna i en världs-

frånvänd esteticism. Inte heller går han runt med en massa falska föreställningar om världen 

som ständigt gör honom besviken. Han drömmer sig inte tillbaka till svunna tider utan menar 

att hans egen tid har lika många goda och dåliga sidor som alla andra. Och han finner även 

kärleken, inte hos någon han inte kan få, inte heller hos någon exotisk kvinna som i Kalender-

romanen, utan hos Amalia som hela tiden älskat honom och som i sin person förenar den reli-

giösa, höga kärleken med den jordiska och som står för en jordnära, trygg och bekant tillvaro. 

 

Palmblad och Almqvist 

Från att ha varit goda vänner kom Palmblad och Almqvist att bli bittra fiender när Almqvist 

genom bl.a. Det går an intog en position som stred mot Palmblads konservativa.126 Palmblad 

skulle knappast ha accepterat det estetiska program Almqvist samtidigt med Palmblads här 

                                                 
124 II, s. 218. Detta är romanens sista ord. 
125 Ibid. 
126 Se t.ex. Burius, s. 591f och Palmblad, 1845b, s. 32f. Om Palmblads konservatism, jfr. ovan not 121. 
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behandlade roman lade fram, framför allt i texten ”Om poesi i sak” (1844-45).127 Ändå, och 

kanske även just därför, kan det vara av intresse att se Almqvists estetiska hållning i samband 

med Familjen Falkenswärd och andra skönlitterära verk av Palmblad. Här finns inte plats för 

någon utförlig analys och jämförelse, följande framställning får därför ses som en kort skiss 

över frågor som kan fungera som utgångspunkter för en fortsatt undersökning av Palmblads 

utveckling som prosaförfattare. 

  I sin analys av Almqvists ”Om poesi i sak” jämför Kurt Aspelin denna framställning av 

Almqvists senare estetik med den estetik han tidigare (1833-34) lagt fram i ett antal uppsatser 

med den gemensamma rubriken ”Några drag”, publicerade i tidskriften Skandia.128 I denna 

Almqvists tidiga estetik ”skiljs natur och konst med en oöverbrygglig klyfta, de tillhör två helt 

olika områden”. Det är konstnären som är viktig, det är genom denne saker blir intressanta. 

Aspelin skriver vidare om denna tidiga estetik att ”[g]eniuppfattningen är extremt ’romantisk’ 

och irrationalistisk. Och estetiken har ingen öppning mot ett samhälleligt perspektiv, som 

förmår sätta in konstfrågorna i samband med andra, omslutande helheter”. Just denna ”öpp-

ning mot ett samhälleligt perspektiv” menar Aspelin är det som har tillkommit i ”Om poesi i 

sak”.129 

  I ”Om poesi i sak” urskiljer Almqvist en tendens i tiden, nämligen ”en fordran på verklig-

het”.130 Det finns inga ämnen som inte kan användas inom konsten. Om något framstår som 

trivialt eller tråkigt är det inte ämnet det är fel på utan betraktaren. Almqvist menar att  

intet af allt, som omgifver oss, är genom sin ringhet eller så kallade prosaism oskickligt för konst-
behandling […]. Men då det ringa eller lilla lifvet göres till ämne för konst, är det lika angeläget, 
som i frågan om det stora lifvet, att sakerna fattas ur den konstnärliga synkretsen: ses med skal-
diska blickar.131 

När Aspelin kommenterar denna passage i Almqvists text kan vi tydligt se en parallell till 

Palmblads här behandlade roman: 

En sådan konstnärsblick ser sammanhanget mellan jordiskt och himmelskt; de bägge extremerna, 
som blir falska i sin isolering, kommer här att stödja och supplera varandra, så att verkligheten blir 
full och den inre, himmelska verkligheten skimrar igenom den jordiska, ”här och nu”. Ideellt och 
reellt, poesi och sak, möter varandra i en konstens egen brännpunkt.132 

                                                 
127 Carl Jonas Love Almqvist, ”Om poesi i sak”, i Kurt Aspelin, ”Poesi i sak”. Estetisk teori och konstnärlig 
praxis under folklivsskildringarnas skede. Studier i C. J. L. Almqvists författarskap åren kring 1840. Del 2 
(Stockholm 1980), s. 109-136. 
128 Kurt Aspelin, ”Poesi i sak”. Estetisk teori och konstnärlig praxis under folklivsskildringarnas skede. Studier i 
C. J. L. Almqvists författarskap åren kring 1840. Del 2 (Stockholm 1980). Palmblad var själv inblandad i 
utgivningen av Skandia, se t.ex. Palmblad, 1845b, s. 31. 
129 Aspelin, 1980, s. 37. 
130 Almqvist, s. 110. 
131 Ibid., s. 114. 
132 Aspelin, 1980, s. 49. 
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Aspelins beskrivning av Almqvists tidiga estetik – att den saknar ”öppning mot ett samhälle-

ligt perspektiv” – erinrar i sammanhanget dels om Palmblads Kalenderroman, dels om den 

konstsyn som Carl företräder i Familjen Falkenswärd, men beskrivningen kan ju samtidigt 

appliceras på många olika estetiska uppfattningar. För att fastlägga förhållandet mellan Alm-

qvists tidiga estetik och Palmblads estetik vid tiden för Kalenderromanen skulle naturligtvis 

en mer omfattande undersökning behöva göras.133 Emellertid är ju Palmblads texter betydligt 

äldre och eftersom Palmblad och Almqvist vid 1830-talets början var vänner kan en sådan 

undersökning kanske inte väntas ge några oväntade resultat. 

  Betydligt mer intressant skulle istället den undersökning vara som här inte fått plats men 

som på sätt och vis utgör en fortsättning på denna och till vilken en början här antytts. Kan 

man se den försoning av ideal och verklighet, som i denna uppsats behandlats på ett fik-

tionsinternt plan, i samband med den symbios mellan dessa båda poler som förespråkas i 

Almqvists senare estetik (och då framför allt i ”Om poesi i sak”)? Palmblad skulle knappast 

ha velat se likheter mellan sin egen och Almqvists litterära och politiska utveckling. Flera 

kommentatorer vill ju emellertid, som vi sett, se en utveckling hos Palmblad mot realism och 

bort från romantik. Samtidigt kan det mycket väl också handla om en vändning mot verklig-

heten inom romantikens ramar. Det kan vara fråga om en romantikens självrannsakning istäl-

let för en romantikens självutplåning. Fredrik Böök menar förvisso att realismen dominerar i 

Familjen Falkenswärd men påpekar också: 

  I själva verket går ju även i Wilhelm Meister poesien under, såsom redan Novalis anmärkte, och 
Palmblad har sålunda på ålderdomen kommit det stora mönstret för den romantiska romanen när-
mare än han förmådde i sin ungdom.134 

Denna undersökning kräver, som redan påpekats, en noggrann begreppsutredning och kanske 

ligger en del av problemet också i att man gärna verkar vilja se samhällsdebatterande litteratur 

som realistisk och romantisk som världsfrånvänd. Som Victor Svanberg påpekar var emeller-

tid ”Atterboms eteriska poesi […] en art av romantik men inte den enda. Mycket av verklig-

hetssinne och realism kunde rymmas inom romantikens ram.”135  

                                                 
133 Lämpligt undersökningsmaterial kan vara de av Aspelin diskuterade Almqvisttexterna, Palmblads ”Öfver 
romanen. Dialog” (1812) samt representativa skönlitterära texter (för Palmblads del de som publicerades i 
Poetisk kalender). 
134 Böök, s. 141. 
135 Svanberg, s. 16. 
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Avslutning 

Sammanfattning 

Uppsalaromantikern Vilhelm Fredrik Palmblads (1788-1852) roman Familjen Falkenswärd 

(1844-45) var delvis en omarbetning av en romanföljetong (den s.k. Kalenderromanen) som 

Palmblad publicerade på 1810-talet i Poetisk kalender. I jämförelse med Kalenderromanen 

kan man i Familjen Falkenswärd se en utveckling mot ökad verklighetskontakt. 

  Denna uppsats behandlar temat ideal och verklighet i Familjen Falkenswärd. Med ”verklig-

het” åsyftas ingen yttre verklighet utanför romanen, eventuell realism lämnas alltså utanför 

undersökningen. ”Ideal” används som beteckning på de föreställningar, tankar och idéer ro-

manfigurerna har om hur världen är och/eller borde vara beskaffad. Uppsatsens ämne är alltså 

förhållandet mellan romankaraktärernas föreställningar om världen och den verkligheten, 

inom romanen, som de tvingas relatera sina föreställningar till. Frågeställningarna är: hur ge-

staltas relationen mellan ideal och verklighet; hur förhåller sig några av romanens huvudper-

soner till glappet mellan ideal och verklighet; förefaller något av förhållningssätten vara att 

föredra, i så fall vilket och varför? Uppsatsen försöker dessutom placera in de problem som 

tas upp i en samtida kontext. 

  I centrum av romanen står den unge greven August Falkensvärd och hans resor i Sverige och 

Europa. Familjen Falkenswärd är till den övergripande formen en bildningsroman med en 

förebild i Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96). Temat ideal och verklighet finns 

även i Goethes roman och i Kalenderromanen – i den sistnämnda dock mindre framhävt än i 

Familjen Falkenswärd. 

  Vad gäller konsten representerar Augusts vän och reskamrat Carl Stattland ett felaktigt för-

hållningssätt. Carl har ett falskt konstideal, han ser bort från religionen och verkligheten och 

försöker leva ett estetiskt njutningsliv. August däremot företräder ett verkligt konstideal, han 

inser att konsten ingenting är ”utan religionen och hjertat till medelpunkt”. 

  Carl försöker ständigt leva upp till ett slags romantiskt ideal men verkligheten kommer stän-

digt emellan. Besvikelsen blir stor när saker inte är eller blir som han har tänkt sig och t.o.m. 

när han befinner sig i ett äventyr sådant han drömt visar han sig vara oförmögen att ge sig 

hän. 

  Även i kärleken är det Carl som är den store idealisten, han har förälskat sig i friherrinnan 

Castania som han inte kan få och placerar henne högt över alla andra. August kan inte välja 

mellan de tre av hans kusiner som han tycker om. Först väljer han Julienne, som dock är 

mycket sjuk. Deras kärlek lyfts upp till en hög och ren nivå; det är (till största delen) inte en 
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kroppslig kärlek utan en själslig och religiös – detta är den bästa kärleken. Julienne avlider 

efter att ha framhållit Amalia – en kusin som August vuxit upp tillsammans med – som den 

”himmelska varelse” hon inte tycker att hon själv är. August förstår så småningom att Amalia 

är den rätta för honom och det är hennes religiositet som gör att han får upp ögonen för hen-

nes skönhet. I Amalia finner August en möjlighet att förena idealet – den gudomliga kärleken 

– med den jordiska. Amalia personifierar dessutom det trygga och välbekanta, en oexotisk, 

men desto verkligare, tillvaro som August försonas med. Carl finner till slut sin idealkvinna i 

en annan kvinnas gestalt, Augusts syster Carlina, men han frestas dessförinnan att ge vika för 

den krassa verkligheten och gifta sig för ekonomisk vinning. 

  Carl anser att nutiden (ca 1815) är en förkastlig tid, entusiasmen är borta och det romantiska 

har försvunnit, istället har förståndet tagit över och gjort världen ”platt och odräglig”. Han 

drömmer sig tillbaka, dels till en föreställning om en avlägsen romantisk tid, dels till ett 

mindre avlägset förflutet när Napoleon fortfarande var den store fienden – nu har alla krig för 

”äkta frihet och sjelfständighet” ersatts av inhemska strider om konstitutioner och av ”parle-

rande och declamerande” i pressen. Kälkborgarna har tagit över. August drömmer sig emel-

lertid inte bort till andra tider, han accepterar sakernas tillstånd och menar att ingen tid är 

bättre än någon annan. 

  I Familjen Falkenswärd ställs det romantiska i opposition mot kälkborgerligheten, repre-

senterad av Trelleborg och Carls far, Trelleborgs borgmästare Salomon Melker Stattlander. 

Kälkborgarna kritiseras för att se allt ur ”bekvämlighetens och den krassa nyttans synvinkel”, 

man saknar sinne för estetiska värden och har inte heller några fasta, oföränderliga ideal – den 

krassa verkligheten blir det dominerande. 

  Carl, Salomon och August representerar tre olika sätt att förhålla sig till konflikten mellan 

ideal och verklighet. Carl är alltför upptagen av sina ideal. Salomon är alltför upptagen av 

verkligheten. August däremot lyckas finna en väg mellan de båda extremerna och försona 

idealen med verkligheten. 

  Avslutningsvis diskuteras kort en tänkbar fortsättning på undersökningen med utgångspunkt 

i begreppen ”romantik” och ”realism”. 
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