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Inledning 

Anders Burman och Tore Lund 

Redan under sin livstid blev Viktor Rydberg något av en levande 
klassiker. Samtidigt som hans böcker trycktes i stora upplagor 
och nådde breda läsargrupper åberopades han i olika samman-
hang som ett litterärt, intellektuellt och även moraliskt före-
döme. När han dog den 21 september 1895 var han utan tvekan 
en av Sveriges mest uppburna författare, hyllad inte bara inom 
det konservativa etablissemanget utan också bland liberaler lik-
som av vissa som stod längre vänsterut på den politiska skalan. 
Författarskapet fortsatte att ha hög status även efter hans bort-
gång, vilket bland annat manifesterades i ständiga nytryck av 
hans samlade skrifter, i åtskilliga avhandlingar och andra veten-
skapliga studier, i essäer och tidningsartiklar. I enlighet med ti-
dens minneskultur restes det också statyer över Rydberg, där-
ibland John Börjesons porträttbyst i barndomsstaden Jönköping 
1898 och Ninnan Santessons Viktor Rydbergsmonument i Göte-
borg 1930, vanligen kallat ”Den siste atenaren” efter romanen 
med samma namn.  

Intresset för Rydbergs liv och verk förblev fortsatt stort under 
trettiotalet, men därefter har hans inflytande successivt avtagit 
och numera verkar han vara på väg att glömmas, utom som 
författare till dikten ”Tomten”. Även bland litteraturvetare tycks 
många mena att Rydberg inte längre är särskilt relevant, och det 
är mycket som tyder på att han håller på att förlora sin tidigare 
givna plats i historieskrivning och kanon. I till exempel vår se-
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naste stora lyrikantologi Svensk poesi, med Daniel Möller och 
Niklas Schiöler som redaktörer, ägnas han lika mycket – eller 
snarare lika lite – utrymme som annars helt bortglömda lyriker 
som Robert von Kræmer och Emilie Björksten.1 

Föreliggande antologi handlar om Rydbergs receptionshisto-
ria, eller verkningshistoria som man ibland säger. I den tidigare 
litteraturen har ämnet vid olika tillfällen berörts men aldrig ut-
forskats på ett mer systematiskt sätt. Inte heller denna antologi 
erbjuder någon heltäckande genomgång av denna lika mångför-
grenade som svåröverblickbara historia. Däremot ges här ett antal 
perspektiv som kompletterar varandra och sammantaget skapar 
en bred bild av det allmänna uppstigandet av Rydbergs anseende 
och inflytande under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
och det därpå följande gradvisa fallet. Samtidigt ställs i de tio 
artiklarna mer allmänna frågor om hur man idag kan närma sig 
ett tidigare så högt värderat men numera enligt många bedömare 
hopplöst daterat författarskap. Ja, varför ska vi överhuvudtaget 
bry oss om Rydberg idag?  

I antologins första bidrag, ”Har tiden gått dem förbi? Några 
reflektioner kring Carl Jonas Love Almqvists och Viktor Ryd-
bergs receptionshistorier”, jämför Anders Burman mottagandet 
av Rydbergs verk med Almqvists dito. Det finns mycket som 
förenar Rydberg och hans äldre författarkollega, inte minst vad 
gäller spänningen mellan svärmisk idealism och stridbar realism, 
men även en hel del som skiljer dem åt, också i avseende på 
deras verkningshistorier. Medan Almqvist efter att ha haft stort 
genomslag under 1830- och 1840-talen tvingades gå i landsflykt 
1851 för att halvtannat decennium senare dö bortglömd i Bre-
men, gjorde Rydberg en veritabel klassresa, från de påvra upp-
växtförhållandena i Jönköping via de stridbara åren i Göteborg 
till den litterära parnassen i huvudstaden. Kring sekelskiftet 1900 
var han helt klart en mer läst författare än Almqvist, men vid 

1 Daniel Möller & Niklas Schiöler (red.), Svensk poesi (Stockholm: Bonniers, 
2016). 
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samma tid återupptäcktes den senare och båda författarskapen 
hade en postum storhetstid under tjugo- och trettiotalen. Där-
efter har det allmänna och litteraturhistoriska intresset för 
Almqvist förvisso inte minskat lika drastiskt som för Rydberg 
utan snarare gått i vågor, med en senaste höjdpunkt i samband 
med sjösättningen av Samlade Verk på 1990-talet som samlade 
många såväl etablerade som yngre forskare. Men trots att Drott-
ningens juvelsmycke och Det går an fortsätter att locka vissa nya 
läsare är forskningen om Almqvist idag på det stora hela inte 
avsevärt mer intensiv eller omfattande än den om Rydberg. Nu-
mera är det till exempel högst ovanligt att doktorander väljer att 
skriva sina avhandlingar om något av de båda författarskapen. 
Även om det inte är otänkbart att de kan komma att uppleva en 
och annan mindre renässans finns det idag inte särskilt mycket 
som tyder på någon sådan, i synnerhet inte för Rydbergs del.  

Konjunkturerna i Rydbergs postuma verkningshistoria tyd-
liggörs ytterligare av Andreas Hedberg. I ”Kulturhjälten som 
blev julpynt. Viktor Rydberg i svensk dagspress 1895–2018” 
mäter han Rydbergs ryktbarhet såsom den avspeglas i dagstid-
ningarna: dels kvantitativt – hur många gånger som han om-
nämns – och dels kvalitativt – hur han och hans verk beskrivs 
när de åberopas. Den kvantitativa undersökningen visar att Ryd-
berg omnämndes flitigt fram till cirka 1930. Sedan minskade 
hans utrymme avsevärt, för att nå en bottennivå på 1970-talet. 
Därefter följde en svag återhämtning som till stor del verkar vara 
knuten till den roll som ett par av hans verk har fått i våra jul-
traditioner. Resultaten går väl ihop med Hedbergs tidigare kart-
läggning av Rydbergs plats på marknaden, räknat i antalet publi-
cerade utgåvor av hans verk. Där visades att utgivningen nådde 
en topp under 1910- och 1920-talen, för att sedan gradvis sjunka; 
under andra halvan av 1900-talet och det tidiga 2000-talet har 
siffrorna genomgående varit förhållandevis låga.2 

2 Andreas Hedberg, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som 
moderniseringskritiker 1891–1895 (Möklinta: Gidlund, 2012), Bilaga: biblio-
grafi. Verk av Viktor Rydberg, utgivna 1896–2003, s. 249–272. 



EFTER VIKTOR RYDBERG 

10 

I den kvalitativa undersökningen knyter Hedberg an till 
Bengt-Göran Martinssons studie av svenska studentuppsatser 
och till den där konstaterade växlingen mellan olika syner på 
eller förhållningssätt till litteraturen. Martinsson menar att det 
sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet utmärktes av en idealis-
tisk litteratursyn. Hedberg visar att Rydbergs (utpräglat idealis-
tiska) författarskap under denna period genomgående beskrevs 
och värderades utifrån ett sådant synsätt, och att verk och 
litteratursyn därvid passade som hand i handske. Från och med 
1920-talet ersattes enligt Martinsson den idealistiska litteratur-
synen successivt av en historisk-empirisk som var mer upptagen 
av verklighetens fenomen än idévärldens abstraktioner. Hedberg 
finner spår av detta skifte i pressen, där Rydbergs verk under 
trettio- och fyrtiotalen i allt högre grad kom att relateras till 
sociala och politiska förhållanden, men antyder också att det inte 
bara var beskrivningarna av hans verk som kom närmare jorden, 
utan även – helt naturligt – värderingen av dem. Denna vändning 
kan för övrigt också relateras till konstens och kulturens vidare 
utveckling vid samma tid, med till exempel funktionalismens 
genombrott i samband med Stockholmsutställningen 1930. I det 
nya moderna samhälle som växte fram skulle man blicka framåt 
snarare än bakåt. ”Vi har inte behov av en gammal kulturs ur-
vuxna former för att uppehålla vår självaktning”, som Gunnar 
Asplund och de andra författarna till programskriften Acceptera 
slog fast.3 Det var en tidstypisk dom som även drabbade Rydberg. 

En annan sida av Rydbergs receptionshistoria undersöks av 
Yvonne Leffler i ”Viktor Rydberg i världen. Skönlitteratur i över-
sättning”. Det som står i fokus här är den transkulturella sprid-
ningen av Rydbergs verk i översättning, räknat både i antal 
utgåvor och i spridningsområdets storlek. Även om hans böcker 
översattes till många olika språk visar Leffler att den internatio-
nella spridningen av hans verk var betydligt mindre än kvinnliga 
1800-talsförfattare som Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén 

3 Gunnar Asplund m.fl., Acceptera (Stockholm: Tiden, 1931), s. 198. 
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och Marie Sophie Schwartz och även något lägre än Almqvist. 
Störst var spridningen av Rydbergs verk mellan 1895 och 1920, 
vilket är i linje med Hedbergs resultat för Sverige. Den mest över-
satta romanen är Singoalla, men även internationellt framstår 
Rydberg framför allt som en författare av julsagor. Det är bara 
där som han har nått utanför det europeiska språkområdet och 
endast där har översättningarna fortsatt in i våra dagar. 

De flesta översättningarna av Rydbergs verk gjordes till 
danska och finska, och utöver Sverige var Danmark och Finland 
de enda länder där hans författarskap hade en mer betydande 
inverkan. En närstudie av hans genombrott i Danmark görs av 
Tore Lund i ”Aktion och reception. Viktor Rydberg i Danmark 
1874–1877”. Artikeln fokuserar inte bara på mottagandet utan 
också på det agerande från avsändarsidan (det vill säga för-
fattaren själv, hans översättare och hans förlag) som bidrog till 
att han snabbt blev en röst att räkna med, någon som upp-
skattades och lyssnades till tvärs över politiska och kulturella 
konfliktfält. Lund visar att agerandet i grannlandet bidrog till att 
där skapa en delvis annan Rydbergsbild än den som hade vuxit 
fram i Sverige. I sitt hemland hade han via de verk han skrivit på 
femtio- och sextiotalen fått en image av kontroversiell stridsman 
och reformator; i Danmark blev han i stället en medlande fram-
stegsman, som intog en mellanposition i den kulturstrid som 
utbrutit sedan litteraturkritikern Georg Brandes inlett sitt fälttåg 
mot det danska etablissemanget. Lund menar att Danmark på sätt 
och vis fungerade som en testarena för Rydberg och att flera av de 
åtgärder som prövades där senare även fördes över till Sverige, 
där de blev element i en allmän rörelse i hans författarskap som 
karriärmässigt gick uppåt och politiskt-ideologiskt mot mitten. 

Hur detta påverkade Rydbergs reception på sikt diskuteras 
inte i bidraget, men däremot antyds att hans utveckling gick från 
att i första hand försöka driva fram förändring till att primärt 
bidra till att hålla samman ett samhälle under förändring. En 
sådan utveckling befrämjade den höga, konsensusartade och 
auktoritetsstödda position han nådde mot slutet av sin levnad, 
men bidrog nog också till hans senare fall ner i glömskan – det 
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eftervärlden minns är stridsmännen och reformatorerna, inte de 
som verkat för att förändringar kunnat ske i någorlunda sam-
förstånd.  

De följande två bidragen tar upp Rydbergs mångfacetterade 
inflytande inom det religiösa området. I ”Att sätta en sten i rull-
ning. Viktor Rydberg som inspiratör av profan religiositet” pekar 
Inga Sanner på en förut föga uppmärksammad del av Rydbergs 
verkningshistoria, nämligen hans roll som inspiratör för den 
profana religiositet som växte fram under decennierna kring 
förra sekelskiftet. Rydberg var starkt kritisk mot kyrkan som 
institution och dess lära om arvsynden, treenigheten och Jesus 
gudomlighet. Hans eget proklamerade mål med Bibelns lära om 
Kristus (1862) var att bidra till en inomkyrklig reformation, men 
verket kom också bli en utgångspunkt för många religiöst intres-
serade intellektuella som med tiden rörde sig längre bort från 
den organiserade religionen än vad han själv gjorde. Ett exempel 
utgörs av de teosofer som i bland andra Helena Blavatskys efter-
följd framträdde i Sverige vid slutet av 1800-talet, ett annat av 
Ellen Key och hennes så kallade livstro, men Sanner drar också 
trådarna fram till Anders Nygren och hans internationellt upp-
märksammade tvåbandsverk om eros och agape, Den kristna 
kärlekstanken genom tiderna från 1930–1936. Inom dessa om-
råden som alla hörde till den religiösa liberalismen i vid mening 
var Rydberginflytande högst påtagligt understryker Sanner. 

Synen på Rydberg inom det mer högkyrkliga fältet behandlas 
av Johan Sundeen i ”Otroshjälte och religiös kulturpersonlighet. 
Receptionen av Viktor Rydbergs skrifter bland svenska teolo-
ger”. Rydbergs kyrkokritik, och hans ifrågasättande av centrala 
kristna dogmer, ledde till en långvarig strid mellan honom och 
företrädare för statskyrkan och dess teologi. Medan den tidigare 
forskningen nästan uteslutande har fokuserat på Rydbergs in-
lägg, idéer och utveckling vänder Sundeen i sitt bidrag blicken 
mot den kyrkliga motsidans svar och reaktioner, via nedslag hos 
ett antal viktiga aktörer under en tidsperiod som sträcker sig 
över femtio år. Bland annat får vi möta Uppsalateologen Anders 
Fredrik Beckman, den mest skarpsinniga av Rydbergs tidiga 
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kyrkliga vedersakare; John Personne, som 1880 skrev ett aggres-
sivt utformat motinlägg mot Bibelns lära om Kristus men som 
när han trettio år senare blev biskop beskrev ”brottningen” med 
Rydberg som ett avgörande och positivt steg i sin utveckling; och 
sedermera ärkebiskopskandidaten J. A. Eklund, som författade 
en monografi över Rydbergs verk i vilket han fann en religiöst 
orienterad idealist och en bundsförvant i kampen mot tidens 
ateistiska och materialistiska strömningar. Den av Sundeen be-
skrivna utvecklingskurvan, där Rydberg i kyrkans ögon förvand-
lades från en ärkefiende till en åsiktsfrände, förklaras som 
resultatet av förskjutningar på tre nivåer: förändringar i Ryd-
bergs tänkande, förändringar i kyrkans tänkande samt förskjut-
ningar av konfliktlinjerna i den allmänna samhälleliga debatten. 

Sundeen diskuterar inte hur relationen till kyrkan påverkat 
Rydbergs receptionskurva, men det är troligt att det tidiga 1900-
talets höjdplatå gynnades av att han – via teologiska förgrunds-
gestalter som Eklund och Nathan Söderblom – så att säga in-
arbetades i den moderniserade svenska folkkyrkans kultursyntes. 
Samtidigt ledde detta till att några av hans mest engagerade 
skrifter kom att framstå som passerade av utvecklingen. Signi-
fikant är att försäljningen av Bibelns lära om Kristus började 
sjunka redan på tjugotalet; den trettonde upplagan från 1925 
blev också den sista. Redan 1912 hade den förbigåtts när Bon-
niers plockade ut den mest gångbara halvan av Rydbergs verk till 
Valda skrifter, och när den nya och något slimmade ”samlade” 
upplagan av hans skrifter skulle ges ut jubileumsåret 1945 blev 
Bibelns lära om Kristus ett av de två verk som fick stryka på foten 
(det andra var Fädernas gudasaga). 

De tre följande bidragen fokuserar på forskningen om Ryd-
berg och utgivningen av hans skrifter. Utifrån ett teoretiskt pers-
pektiv med förankring i New Historicism argumenterar Birthe 
Sjöberg i ”En författares förvandlingar. Populära forskningsteo-
riers och olika politiska ideologiers avtryck inom Rydbergforsk-
ningen” för att litteraturen om författaren stundom säger mer 
om den tid i vilken forskarna själva levde än om Rydberg. I de 
tidiga böckerna om Rydberg, tillkomna under åren närmast efter 
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hans bortgång, finns det en tendens att betona de nationalro-
mantiska dragen av författarskapet. Som ett moraliskt ideal 
framställdes han också som ungdomens uppfostrare, inte sällan 
med konservativa och nationalromantiska förtecken. Den monu-
mentala bilden kom snart att angripas från vänsterhåll, men i 
stort sett förblev den förhärskande fram till och med den långa 
rad av Rydbergstudier som publicerades under tjugotalet. Sjö-
berg finner att de liberala tolkningar som då började få större 
plats småningom kom att dominera bilden, och att denna efter-
hand – genom till exempel Ernst Wigforss, Olof Lagercrantz och 
Hans Granlid – kom att kompletteras med framhävanden av 
politiskt mer radikala drag.  

Vid sidan av det politiska uppehåller Sjöberg sig främst vid 
den diskussion som inleddes med att Victor Svanberg 1928 häv-
dade att Rydbergs författarskap påverkades av en från hetero-
normativiteten avvikande erotisk läggning. Hon nämner den 
starka kritik som Svanbergs tolkning utsattes för i början av 
trettiotalet, berör den fortsatta debatten under fyrtio- och fem-
tiotalen (när även möjliga kvinnliga kärleksobjekt drogs fram), 
och noterar att frågan åter aktualiserades genom en C-uppsats 
skriven av Greger Eman 1985, mitt under gayrörelsens upp-
marsch. Sjöberg menar att hela diskussionen bygger på otillräck-
ligt underlag, och framhåller att det saknas tillförlitliga biogra-
fiska uppgifter om Rydbergs kärleksliv. I samband därmed kan 
hon påvisa det felaktiga i vissa av Svanberg framförda förmodan-
den om komprometterande men ”förstörda” brev. 

Beträffande författaren Rydberg – alltså inte privatmannen – 
konstaterade Oscar Levertin 1898 att han hade ovanligt lite 
intresse för ”kvinnlighetens väsen och tjusning”. ”I stället är han, 
som äkta elev av Plato, förtjusande i teckningen av gossar och 
ynglingar.”4 Temat fördjupas av Dominik Dziedzic i ”Förvand-
lingar av Platons eros i Rydbergreceptionen”. Dziedzic tar sin 
utgångspunkt i den platonska strömningen inom den svenska 

4 Oscar Levertin, Diktare och drömmare (Stockholm: Bonniers, 1898), s. 226. 
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romantiken, i vilken han i litteraturhistorikern Albert Nilssons 
efterföljd skriver in Rydberg. Här drogs en skiljelinje mellan den 
förgängliga sinnevärlden och den oföränderliga idévärld till 
vilken själen antogs längta. Denna själarnas längtan kallas inom 
platonismen eros och hade enligt Platon en grund i människans 
begär. Upplevelsen av skönhet i mänsklig gestalt kunde tända en 
längtan efter skönhetens urbild, en längtan efter att befrias från 
sinnligheten och höja sig till de eviga idealen, förutsatt att be-
gäret kunde sublimeras. Den skönhet som Platon främst tänkte 
på var efebens, det vill säga pojkens eller ynglingens, i enlighet 
med den antika pederastins praktiker. I den platonska tradi-
tionen har det alltid funnits en inbyggd spänning mellan sinnlig 
och översinnlig eros, men i det svenska 1800-talet tonades den 
sinnliga sidan ner till förmån för kristen moralism. 

Att Rydbergs skönhetsblick var riktad mot pojkkroppen upp-
märksammades alltså redan under hans samtid; men skulle detta 
intresse tolkas i (sinnligt) erotiska eller i icke-erotiska termer? 
Det är den diskussionen som Dziedzic följer, alltifrån den tidiga 
receptionen, där forskarna delade Rydbergs idealistiska världs- 
och litteratursyn och således uppfattade hans platonska eros som 
okontroversiellt, till Svanbergs framställning av honom som 
homosexuell, baserad på det nya seklets ”moderna” sexualitets-
syn och på en icke-idealistisk litteratursyn, och vidare till den 
infekterade debatt som följde där man å ena sidan framhöll att 
verk bör förstås med utgångspunkt i de idéer och normer som 
gällde när det skrevs och å andra sidan tillämpade en misstänk-
samhetens hermeneutik där både det omedvetnas roll och den 
oscariska tidens förträngningsmekanismer lyftes fram.  

Sedan följer en artikel av Petra Söderlund, ”Från Samlade 
Dikter till Singoalla. Svenska Vitterhetssamfundets Viktor Ryd-
bergsutgivning”. Den första samlade utgåvan av Rydbergs Skrif-
ter hade getts ut i fjorton band mellan 1896 och 1899. Det var ett 
kommersiellt projekt, syftande till att sälja och sprida hans verk i 
mycket större omfattning än tidigare, men utgåvans redaktör, 
litteraturhistorikern Karl Warburg, såg till att den höll en efter 
dåtida mått god vetenskaplig standard, även om den inte kan 
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betecknas som textkritisk i modern mening. Existensen av denna 
utgåva kan ha bidragit till att Svenska Vitterhetssamfundet, när 
de på 1920-talet tog upp Rydberg i sin planering, begränsade sig 
till dikterna (som vid denna tid uppfattades som hans viktigaste 
verk) och Singoalla (som med sina fyra olika versioner erbjöd ett 
intressant problem).5 Utifrån samfundets protokoll och korres-
pondensen mellan de inblandade parterna beskriver Söderlund 
hur dessa planer hanterades. Diktprojektet strandade på att den 
utsedde redaktören, Victor Svanberg, inte hade tid och inte 
heller tycks ha funnit uppgiften särskilt intressant ur textkritisk 
synpunkt. Singoallautgåvan, under redaktion av Ingemar Wi-
zelius, roddes dock till sist i hamn, och de fyra delarna kom ut 
från och med 1941. Söderlund framhåller det speciella i att ut-
givningen versionerades, det vill säga att man tryckte både den 
första och den fjärde upplagans text i dess helhet. Hon diskuterar 
också tänkbara orsaker till att man inte, som vanligtvis gjordes 
vid denna tid, nöjde sig med att ge ut den sista av författaren 
översedda upplagan. Verkets komplexa historik kan vara en för-
klaring, liksom att den fjärde upplagans text redan fanns till-
gänglig överallt, medan den första var mycket svåråtkomlig. Men 
till detta föreslår hon ytterligare en möjlighet. I den fjärde upp-
lagan hade Rydberg lagt in ett avsnitt som tolkats som ”en hymn 
till det ariska blodet”, något som på fyrtiotalet hade blivit svår-
smält, åtminstone för en aktiv antinazist som Wizelius. Kanske 
ville han, skriver Söderlund, på ett subtilt sätt föra fram den 
första upplagan som ett alternativ.  

Som ovan påpekats ger denna antologi långt ifrån någon 
heltäckande bild av Rydbergs receptionshistoria. Vi har därför 
valt att låta den ene av redaktörerna, Tore Lund, avsluta med att 
i ”Efter Efter Viktor Rydberg. Några personliga betraktelser” peka 

5 Rörande tidens höga värdering av dikterna, se t.ex. Sverker Ek, ”Viktor 
Rydbergs lyriska diktning”, i Viktor Rydberg 1828 18/12 1928. Minnesskrift, 
utgiven av Göteborgs högskolas studentkår (Göteborg: Göteborgs högskola, 
1928), s. 76: ”Trots [dess ringa omfång] är det ju tydligt, att Rydbergs lyrik 
med lätthet väger upp allt vad han annars har skrivit.”  
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på några av luckorna och lämna förslag till fortsatt forskning. 
Som den största luckan anges det problemkomplex som i korthet 
berörs av Söderlund, nämligen de inslag i Rydbergs verk som i 
nutida ögon framstår eller kan framstå som rasistiska. Det är ett 
ämne så stort och mångfacetterat att det utan svårighet skulle 
kunna fylla en egen framtida receptionshistorievolym. 

Sammanfattningsvis belyser antologins tio bidrag en mängd 
olika delar och sidor av Rydbergs receptionshistoria. Något som 
återkommer i flera av texterna – och som vi också uppehållit oss 
vid här i inledningen – är berättelsen om en uppåtgående rörelse 
fram till omkring hundraårsjubileet av hans födelse 1828 och ett 
därefter successivt och efterhand accelererande avtagande in-
flytande. Några entydiga svar på hur denna utvecklingskurva kan 
förklaras ges knappast i artiklarna. Men förutom externa fak-
torer som en allmänt förändrad litteratursyn och den instor-
mande modernismen blir det utifrån artiklarna ändå möjligt att 
formulera en provisorisk tes om att Rydbergs uppgång och hans 
fall är knutna till varandra. I större delen av sitt författarskap 
strävade han efter att påverka sin samtid men också att bli all-
mänt accepterad. På så sätt grundades hans framgångar åtmin-
stone delvis på en ambition att retoriskt och pedagogiskt lägga 
sig nära sin samtid. Samtidigt byggde han systematiskt upp en 
kontrollerad och underhållen författarpersonlighet, även den 
optimerad utifrån vad han ville uppnå. Denna dubbla strategi av 
närhet till samtiden och en medvetet styrd persona måste sägas 
ha fungerat mycket väl i sin samtid, men den bidrog också till 
det efterhand avtagande intresset för hans verk. Det kan kon-
trasteras med till exempel August Strindberg som definierades 
som mer eller mindre galen i sin samtid men vars verk innehåller 
större potential och flexibilitet för att kunna uppfattas som 
modernt i snart sagt vilken tänkbar modernitet som helst. Även 
om Rydbergs författarskap utmärks av en extraordinär bredd 
tycks han i högre grad än Strindberg vara litterärt, filosofiskt och 
kulturellt förankrad i 1800-talet. 

Det som samtiden uppskattade mest hos Rydberg – vilket till 
stora delar överlappade med de sidor som han själv betonade 
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och odlade – hör också till det som har åldrats mest obönhörligt. 
Det hindrar inte att det för den som inte värjer för gammalt 
idealistiskt bråte finns mycket att upptäcka, återupptäcka och 
ytterligare utforska i författarskapet. Förhoppningsvis kan denna 
antologi uppmuntra till fler sådana djupdykningar och nytolk-
ningar av såväl Rydbergs verk som dess fortfarande långt ifrån 
helt kartlagda receptionshistoria. 
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Har tiden gått dem förbi? 
Några reflektioner kring Carl Jonas Love Almqvists och 

Viktor Rydbergs receptionshistorier  

Anders Burman 

”Tiden gick honom förbi.” Det konstaterar Örjan Lindberger 
lakoniskt 1938 i slutorden till sin stora studie om Prometeus-
tanken hos Viktor Rydberg.1 Om Carl Jonas Love Almqvist, som 
dog nästan tre decennier före Rydberg, brukar det däremot heta 
– framför allt med hänvisning till hans engagemang för kvinnors
sociala och politiska emancipation – att han var före sin tid. Det
är ett i flera avseenden diskutabelt uttryck men visar ändå att
han uppfattas som modern på ett sätt som Rydberg sällan gör.
Samtidigt framstår de båda som typiska 1800-talsförfattare och
deras receptionshistorier inte bara skiljer sig från varandra utan
har också mycket gemensamt. Som en sorts kontrasterande sido-
belysning till Rydbergs receptionshistoria kan det därför vara
intressant att jämföra den med Almqvists. Det är det som ska
göras i det följande med särskilt fokus på hur populariteten för
de båda författarskapen har skiftat från slutet av 1800-talet och
framåt. Dock finns det skäl att först säga något om mottagandet
av deras texter i deras samtid och den mer direkta inbördes rela-

1 Örjan Lindberger, Prometeustanken hos Viktor Rydberg. Hans utopiskt 
liberala förutsättningar och de därav betingade problemställningarna i hans 
idédiktning (Stockholm: Geber, 1938), s. 313. 
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tionen mellan författarna. Avslutningsvis kommer också några 
reflektioner att göras om deras aktualitet idag. Är det kanske 
rentav så att tiden numera har gått dem båda förbi? 

En utgångspunkt för betraktelsen utgörs av boken Almqvist-
variationer. Receptionsstudier och omläsningar från 2018.2 Till-
sammans med Jon Viklund var jag redaktör för antologin som 
innehåller femton bidrag som till stora delar handlar om just 
Almqvists receptionshistoria, eller verkningshistoria om man så 
vill. Här kan man läsa om mottagandet av Almqvists verk i hans 
samtid men också om hur hans texter har recepierats av senare 
tiders forskare, författare och andra läsare. Den övergripande 
bild som framträder är att intresset för Almqvist har gått i vågor. 
Ibland har intresset varit stort, vid andra tillfällen mer blygsamt, 
och så har det liksom böljat fram och tillbaka. Något liknande 
kan sägas om Rydbergs receptionshistoria, även om det allmän-
na intresset för hans författarskap mest tycks ha gått utför sedan 
storhetstiden på tjugo- och trettiotalen.  

Almqvist och Jönköpingsbladet 

Med tanke på att Almqvist var en av de tongivande och mest 
uppmärksammade svenska författarna vid tiden då Rydberg 
började intressera sig för litteratur och tog de första stapplande 
stegen på sin egen litterära bana är det inget förvånande att det 
finns ett litterärt påverkansförhållande mellan dem.3 Av allt att 
döma tog Rydberg också vissa intryck av Almqvists journalis-
tiska skriverier. Under något år vid slutet av 1840-talet var de 
anmärkningsvärt nog samtidigt knutna till samma tidning, Jön-
köpingsbladet. 

2 Anders Burman & Jon Viklund (red.), Almqvistvariationer. Receptions-
studier och omläsningar (Göteborg: Makadam, 2018). 
3 Rydbergs förhållande till Almqvist uppmärksammas av bl.a. Lindberger i 
Prometeustanken hos Viktor Rydberg, s. 13ff, 18ff. et passim; Paul Gemer, 
Viktor Rydbergs ungdomsdiktning (Stockholm: Bonniers, 1931); Axel Fors-
ström, Viktor Rydberg. Barndom och ungdom 1828–1855 (Lund: Gleerups, 
1960) och Torsten Hegerfors, Viktor Rydbergs utveckling till religiös refor-
mator (Göteborg 1960), s. 48–54 et passim. 
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Almqvist som hade börjat medarbeta i Aftonbladet 1839 – 
samma år som han publicerade Det går an – knöts till den små-
ländska tidningen hösten 1844. Den hade börjat ges ut i novem-
ber året innan och under Johan Sandwalls redaktionella ledning 
etablerades den snabbt som en av landets viktigaste landsorts-
tidningar, framför allt efter värvningen av Almqvist, som för 
övrigt något tidigare givit ut en roman som delvis utspelas i Jön-
köping, Tre fruar i Småland – vilken med sin ”förening av hem-
bygdsskildring, romantisk sensation och aktuell tendens” enligt 
Paul Gemer sannolikt influerade den unge Rydberg när han 
några år senare skrev följetongen De vandrande djäknarna och 
sitt aldrig mer än påbörjade romanfragment Benoni Strand.4 Ett 
av skälen till att Almqvist började skriva i Jönköpingsbladet var 
att han där kunde få ett större svängrum än vad han hade i 
huvudstadstidningen. Aftonbladets redaktör Lars Johan Hierta 
motsatte sig att i tidningen trycka sådant som bröt mot hans 
egen linje, och Almqvist hyste onekligen vissa sociala och poli-
tiska åsikter som Hierta hade svårt att ställa sig bakom. Något 
förenklat kan man säga att Almqvist vid mitten av 1840-talet 
hade en radikalliberal politisk åskådning och att han åren kring 
1848 också tog starka intryck av tidens socialistiska rörelser, 
dock utan att någonsin ta steget fullt ut till det socialistiska 
lägret, under det att Hiertas liberalism var mer moderat och 
ekonomiskt inriktad. Almqvist var betydligt mer visionär, speku-
lativ och provokativ än den verklighetsförankrade affärsmannen 
och samhällsförbättraren Hierta. Jönköpingsbladet kom därför 
att fungera som ett forum där Almqvist kunde ventilera sina mer 
radikala åsikter. Där skrev han om aktuella politiska frågor som 
skandinavismen, representationsfrågan och februarirevolutio-
nen.5 Vissa av dessa artiklar arbetade han in i det apologetiska 

4 Gemer, Viktor Rydbergs ungdomsdiktning, s. 50, 57. 
5 Om Almqvists fyrtiotal, se Anders Burman, Politik i sak. C.J.L. Almqvists 
samhällstänkande 1839–1851 (Stockholm & Stehag: Symposion 2005) och 
Johan Svedjedal, Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 
1841–1866 (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2009). 
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samlingsverket Monografi, samlad och utgifven för att lätta över-
sigten och bedömandet af vissa bland tidens frågor. Boken gavs ut 
1845 av Sandwall som vid samma tid också förlade Almqvists De 
dödas sagor. När författaren vid olika tillfällen besökte Jönköping 
ska han ha bott hos Sandwall. 

Almqvists kontakter med Sandwall och Jönköpingsbladet har 
uppmärksammats även i Rydbergforskningen eftersom det var i 
samma tidning som Rydberg fick sin första skolning som jour-
nalist och det var där hans första roman – Vampyren – publice-
rades som följetong 1848, vid en tid då Almqvist fortfarande var 
knuten till tidningen. I sin avhandling från 1938 för Lindberger 
fram hypotesen att Almqvist och Rydberg ska ha träffat varandra 
under något av den äldre författarens besök i Jönköping. Det 
skulle i så fall ha varit 1847 eller 1848, då Almqvist var i femtio-
femårsåldern medan Rydberg ännu inte hade fyllt tjugo. Men det 
är ett antagande som Axel Forsström ifrågasatt utifrån det fak-
tum att det inte finns några belägg för att Almqvist var i staden 
efter 1846. Han noterar också att Rydberg i annat fall någon gång 
rimligen borde ha omnämnt sammanträffandet med sin beryk-
tade kollega, vilket han aldrig gjorde.6 Överhuvudtaget nämner 
han Almqvist väldigt sällan i sina brev och texter, även om han 
uppenbarligen läste honom och hade flera av hans böcker i sitt 
bibliotek.7  

Hur som helst flyttade Sandwall till Göteborg vid slutet av 
1848 för att bli redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning, och strax därefter slutade Almqvist medarbeta i Jön-
köpingsbladet.8 Ett par år senare skulle båda komma att lämna 
Sverige nästan samtidigt. Våren 1851 uppdagades vissa ekono-
miska oegentligheter som Sandwall tidigare hade gjort sig skyl-

6 Forsström, Viktor Rydberg, s. 222. 
7 Magdalena Gram, Viktor Rydberg. En läsande skald (Stockholm: Nordiska 
museets förlag, 2008), s. 61. 
8 Lindberger har kastat fram tanken att Sandwall skulle ha lyckat locka över 
Almqvist till Handelstidningen och att denne sedan skrev i tidningen spora-
diskt. Men även här är beläggen svaga och uppgiften har inte kunnat bekräf-
tats. Lindberger, Prometeustanken hos Viktor Rydberg, s. 450. 
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dig till, varefter han såg sig tvingad att fly till Amerika, och bara 
någon månad senare följde Almqvist i hans spår. I juni 1851 in-
träffade den så kallade katastrofen då Almqvist flydde ur landet 
efter att ha blivit anklagad för reversförfalskning och giftmords-
försök på ryttmästare Johan Jakob von Schewen som han stod i 
ekonomisk skuld till. Han kom sedan att leva i USA till 1865 då 
han som en gammal, bruten man återvände till Europa bara för 
att året därefter dö i Bremen, utan att ha fått återse sitt hemland.  

Redan före ”katastrofen” betraktades Almqvist som en obek-
väm person och en i högsta grad kontroversiell författare. Han 
hade många kritiker och fiender som uppfattade hans påstådda 
brottslighet och flykten till Amerika som en bekräftelse på vad de 
länge hade ansett: att han i grund och botten var en förkastlig 
människa som pläderade för omoral och osedlighet och som i sin 
sammanblandning av dikt och verklighet inte värjde sig för att 
begå de mest avskyvärda handlingar. Det är fortfarande oklart 
huruvida Almqvist verkligen försökte mörda von Schewen eller 
inte, även om det mesta tyder på att han faktiskt gjorde det. Vad 
gäller frågan om omoralen vände han sig inte desto mindre med 
politisk kraft och moraliskt patos mot allt som han ansåg vara 
osedligt i samhället. Med sina många böcker och hundratals tid-
ningsartiklar strävade han envetet efter att förbättra sederna, inte 
att förkasta dem. Men det var inte så han uppfattades i samtiden, i 
synnerhet inte under och efter sommaren 1851, då vissa tidningar 
och tidskrifter förde en veritabel kampanj mot honom (liksom 
mot Hierta). I Sverige blev han något av en persona non grata. 

Almqvistforskningens vågrörelser 

Efter landsflykten 1851 försvann Almqvist i stort sett från det det 
offentliga samtalet. När han någon gång omnämndes var det 
oftast i fördömande ordalag. Inte heller lästes hans skrifter isär-
skilt stor omfattning vid den här tiden, och han är i stort sett 
osynliggjord i tidens litteraturhistoriska framställningar. Detta 
kan åtminstone delvis förklara varför Rydberg så sällan nämner 
Almqvist. Osynliggörandet av Almqvist fortfor på det stora hela 
till sista decenniet av 1800-talet, då hans författarskap började 
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återupptäckas. En särskilt betydelsefull insats gjordes av Ellen 
Key, som 1894 höll sitt berömda föredrag om Almqvist som 
också publicerades i Ord & Bild. Där framställer hon honom 
som en föregångare som profeterade ”om framtiden med gräns-
löst hopp” och som i högre grad än August Strindberg förtjänar 
att utnämnas till Sveriges modernaste diktare. Men hon påpekar 
också att samtiden fortfarande väntar ”på en litterär återupp-
ståndelse för Sveriges genom hans lif och våra fördomar i före-
stående gömde, genialiske siare.”9 Den renässans för Almqvist 
som Key här efterlyste skulle snart komma. 

Under 1900-talets första decennier pågick det en intensiv 
forskning om Almqvist som etablerade honom som en av de 
mest kanoniserade svenska 1800-talsförfattarna. På tjugotalet på-
börjades en aldrig slutförd utgåva av hans samlade skrifter med 
Fredrik Böök som huvudredaktör och med bland andra Ruben 
G:son Berg, Olle Holmberg, Henry Olsson och Algot Werin som 
medarbetare, vilka också skrev sina avhandlingar om Almqvist. 
Efter något av en svacka under 1940- och 1950-talen skrevs det 
från sextiotalet och framåt återigen mycket om Almqvist, vilket i 
regel resulterade i ett par, tre större studier per decennium, 
däribland Karin Westman Bergs pionjärarbete om Almqvists 
feminism och Kurt Aspelins marxistiskt orienterade studier.10 
Under decenniet kring sekelskiftet tilltog intresset ännu mer, 
mycket tack vare den nya vetenskapliga utgåvan av Samlade 
Verk under ledning av först Bertil Romberg, sedan Johan Svedje-
dal och från 2018 Petra Söderlund. Första volymen publicerades 

9 Ellen Key, Sveriges modernaste diktare. Carl Jonas Ludvig Almqvist (Stock-
holm: Rekolid, 1992), s. 7, 51. 
10 Karin Westman Berg, Studier i C.J.L. Almqvists kvinnouppfattning (Göte-
borg: Akademiförlaget & Gumpert, 1962); Kurt Aspelin, Studier i C.J.L. 
Almqvists författarskap åren kring 1840. Del 1. ”Det europeiska missnöjet”. 
Samhällsanalys och historiespekulation (Stockholm: Norstedt, 1979) och Stu-
dier i C.J.L. Almqvists författarskap åren kring 1840. Del 2. ”Poesi i sak”. Este-
tisk teori och konstnärlig praxis under folklivsskildringarnas skede (Stock-
holm: Norstedt, 1980). 
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1993 och hittills har cirka 25 band utkommit. Utgivningstakten 
har efterhand saktats ner men många fler volymer är planerade.  

I samband med att Samlade Verk startades upp kopplades 
åtskilliga forskare – däribland flera doktorander – till projektet. 
Därigenom har utgåvan resulterat i mycket annan forskning om 
Almqvist. Detta har underlättats av att det synnerligen om-
fattande författarskapet lämpar sig väl för allt från dekonstruk-
tiva, hermeneutiska och retoriska läsningar till genusvetenskap-
liga analyser, mediehistoriska reflektioner och breda idéhisto-
riska utblickar. Även om intresset för Almqvist bland yngre 
forskare är betydligt mindre idag än bara för ett par decennier 
sedan är han numera med självklarhet representerad inte bara i 
litteraturhistoriska översiktsverk utan också på litteraturlistor för 
olika litteraturvetenskapliga kurser. Även i gymnasieskolan kan 
det fortfarande hända att elever får läsa Det går an. Mot den bak-
grunden kan det fastställas att fastän forskningen om Almqvist 
är mindre livaktig idag än tidigare är han allmänt erkänd som en 
av de mest mångfacetterade och spännande svenska författarna 
före Strindberg och Selma Lagerlöf. 

En klassresa i vitterhetens och lärdomens tjänst 

Om intresset för Almqvist har gått i vågor så har både det all-
männa och det mer forskningsinriktade intresset för Rydberg 
successivt avtagit under de senaste 70–80 åren, och inte sällan 
framställs han numera som en stendöd författare. Även i andra 
avseenden skiljer sig hans receptionshistoria från Almqvists. I 
högre grad än Almqvist var han en högt skattad författare redan 
under sin livstid. Den efterhand stigande uppskattningen av 
Rydbergs författarskap och vetenskapliga gärning antyds redan 
av det faktum att han 1877 valdes in i Svenska Akademien och 
1884 erbjöds och tackade ja till en professur i kulturhistoria vid 
Stockholms högskola, som senare byttes ut mot en lärostol i 
konsternas teori och historia. Något sådant erkännande fick 
Almqvist aldrig uppleva. Medan Almqvist i samtiden, framför 
allt från slutet av 1830-talet och framåt, var hatad av stora delar 
av det dominerande samhällsskiktet, blev Rydbergs successivt – 
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om än inte utan ett visst motstånd – en del av etablissemanget. 
Under sin livstid gjorde han en formidabel klassresa, från den 
eländiga barndomen i Jönköping till parnassen och Villa Eke-
liden i Djursholm.  

Rydbergs skrifter, och då inte enbart de välkända romanerna 
och dikterna, fick överlag inte bara ett positivt bemötande utan 
också många läsare redan i samtiden. Hans första skönlitterära 
försök som gick som följetonger i Jönköpingsbladet – förutom 
Vampyren (1848) Ett äventyr i Finska Skärgården (1850) och 
Positivspelarne (1850–1851) – väckte i och för sig ingen större 
uppmärksamhet. Men vid slutet av femtiotalet – efter att han 
hade flyttat till Göteborg och börjat arbeta på Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning som efter Sandwalls flykt redigerades av 
Rydbergs nära vän, mentor och fadersfigur S. A. Hedlund – pub-
licerades både Den siste athenaren och Singoalla vilka sedan kom 
att ges ut i flera nya upplagor och få stor spridning. Genom 
Bibelns lära om Kristus, vars förstaupplaga utkom 1862 och som 
måste räknas som hans mest kontroversiella bok, fick han vis-
serligen mäktiga fiender, inte minst inom kyrkan, men också 
många sympatisörer. Även den utkom i flera, ständigt utvidgade 
upplagor. Bland läsare i gemen slog han igenom på bredare front 
under 1870-talet. Det var också under det decenniet som han 
skrev den av många högt älskade sagan Lille Viggs äfventyr på 
julafton.  

Däremot är det i ett efterhandsperspektiv slående hur illa han 
passade in i det radikala 1880-talet, då unga, naturalistiskt orien-
terade författare i enlighet med Georg Brandes uppfordrande 
programförklaring ställde problem under debatt, medan Ryd-
berg själv ägnade stora delar av decenniet åt de forskningar som 
kom att leda fram till Undersökningar i germanisk mythologi. Det 
hela blev inte bättre av att han i många kretsar misskrediterades 
av det famösa tryckfrihetsåtalet mot Hjalmar Branting 1888, då 
han i egenskap av jurymedlem bidrog till att den socialdemokra-
tiska ledaren hamnade bakom lås och bom. 

Men bara några år senare skulle det vända igen. Efter åttio-
talisternas europeiska inriktning och samhällsomvälvande litte-
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ratur betonade de tongivande nittiotalisterna inhemska kultur-
traditioner och en närmast esteticerande verklighetsuppfattning. 
Inom såväl litteratur som musik, bildkonst och arkitektur fördes 
det nu fram ett nationalromantiskt program med ett uppvärde-
rande av sagor, myter, natur och hembygd men också av svenska 
traditioner och såväl äldre som nyare svenska författare.  

Om Ellen Key vid denna tid återupptäckte och återupprättade 
Almqvist genom att både litterärt och politiskt lyfta fram honom 
som en banbrytande föregångsman, framstod han som alltför 
dubiös för Verner von Heidenstam och Oscar Levertin, som var 
nittiotalisternas självpåtagna banerförare. Samtidigt var det även 
för dem angeläget, och helt i överensstämmelse med tidens na-
tionalromantiska grundsyn och intensiva upptagenhet av inhem-
ska traditioner, att knyta an till tidigare svenska författare, och 
här kom Rydberg att spela en central roll. Om detta har Per 
Rydén skrivit i sin dubbelbiografi Verner & Oscar. En kärleks-
historia. Heidenstam och Levertin 1888–1906 från 2006.11 Över-
tygande visar han att när Heidenstam och Levertin konstruerade 
en svensk litterär traditionskedja där de själva utgjorde den 
senaste länken så lanserade de Rydberg som en av sina viktigaste 
föregångare. Därigenom bidrog de i högsta grad till att Rydberg 
under de sista åren av sitt liv kom att bli erkänd som en av 
landets allra främsta författare och kulturpersonligheter. 

Bortgång, uppgång och nedgång 

Medan Almqvist några decennier tidigare hade dött bortglömd i 
Bremen så ägnades Rydbergs bortgång och begravning 1895 en 
enorm uppmärksamhet. Talande nog utgavs det en bok med 
titeln Kransar på Viktor Rydbergs graf från svenska pressen, en 
liten skrift för 60 öre som återger 16 dikter om Rydberg. Här 
finns bland annat Carl Snoilskys dikt ”Viktor Rydberg”. Som ett 

11 Per Rydén, Verner & Oscar. En kärlekshistoria. Heidenstam och Levertin 
1888–1906 (Stockholm: Carlsson, 2006), s. 147–151. 
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belysande exempel på Rydbergs exceptionellt upphöjda status 
vid den här tiden finns det anledning att återge dikten in extenso:  

Stumma äro skaldens harpotoner, 
borta han, idéers främste tolk! 
Sådan sorg uti generationer 
drabbar kanske blott en gång ett folk. 

Slaget kom så oförmodadt – smärtan 
är för ny att tåla ordets skrud, 
när igenom tusen, tusen hjärtan 
ännu darrar detta dödens bud. 

Hur foga hop af spridda stycken  
denna bild vi känt harmoniskt hel? 
Samla strålarna af dessa smycken, 
än ej födda släktens arfvedel? 

Sekler skola flitigt lägga samman 
tankens underbara mosaik, 
värmas af den eterklara flamman,  
lyss till språkets magiska musik. 

Tider, bättre, sällare kanhända, 
skola fullt förstå den höga sång, 
som Prometevs kvad till de elända 
inför tviflarn Ahasver en gång. 

Nya ynglingar, ej nesligt snärde 
i materiens, dådlöshetens band,  
skola fatta hvad Dexippos lärde 
gossehären, väpnad för sitt land. 

Själar, som af himmelsk längtan bäfva, 
skola höra siarstämmans ljud, 
och i ekospåren ödmjukt sträfva 
för att söka sanningen och Gud. 

Så han lefver, så han tänker, sjunger  
för de kommande till fröjd och tröst. 
Sekelslutets sorl och njutningshunger 
dör en gång – dock ej hans djupa röst. 
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Men för oss, för oss är harpan brusten! 
I vår saknads första ögonblick 
ha vi känsla endast för förlusten, 
då vår vän, vår stolthet från oss gick. 

Det är endast tomheten vi fatta, 
ödsligheten på hvar plats han prydt, 
och det är, som ej vi velat skatta 
hvad vi ägt, förrn i den stund det flytt: 

Aldrig höra mer din röst i tiden – 
blott som eko från en annan strand! 
Aldrig vandra mer till Ekeliden,  
aldrig, aldrig trycka mer din hand!12 

Ja, det var bland annat på det sättet som Rydberg hyllades vid sin 
bortgång, som den förnämsta svenska författaren, en allmänt 
aktad nationalikon och de unga generationernas uppfostrare, 
vars inflytande de flesta tog för givet bara skulle tillta framöver. 
Och mycket riktigt blev Rydbergs postuma verkningshistoria till 
en början synnerligen omfattande. Åren närmast efter hans från-
fälle gav vännen Karl Warburg ut en storsäljande utgåva av hans 
skrifter, vilken han år 1900 följde upp med en levnadsteckning 
över författaren – som anmärkningsvärt nog fortfarande är den 
mest omfattande och tillförlitliga Rydbergbiografin. Under 1900-
talets första decennier publicerades sedan en lång rad böcker om 
Rydbergs liv och verk, bland annat flera betydande avhandlingar.  

Rydbergs starka ställning vid den här tiden kan också exemp-
lifieras av det faktum att han var den i särklass mest populäre 
författaren vid studentskrivningarna 1908 då gymnasisterna 
ställdes inför frågan ”Vilken av våra vittra författare tilltalar dig 
mest?” Av de som valde att besvara frågan höll 54 på Rydberg 
medan Gunnar Wennerberg, författaren till sångsamlingen 
Gluntarne, var näst populärast med 14 anhängare; av Almqvist 

12 Carl Snoilsky, ”Viktor Rydberg”, i Kransar på Viktor Rydbergs graf från 
svenska pressen (Stockholm: Samson & Wallin, 1895), s. 7f. 
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tilltalades däremot ingen.13 Även om en och annan litteratur-
historiker vid denna tid hade börjat få upp ögonen för Almqvist 
skulle det dröja ytterligare något decennium innan han åter-
upptäcktes av de stora läsargrupperna.  

Som framgår av flera av de andra artiklarna i den här anto-
login nåddes ett slags kulmen av Rydbergintresset 1928. Vid 
hundraårsjubileet av hans födelse hyllades han unisont i mäng-
der av tal och artiklar, och Göteborgs högskolas studentkår gav 
ut en påkostad minnesskrift.14 Det var inte bara studenter, aka-
demiker och välutbildade borgare som läste honom, utan han 
var också en författare för vanliga arbetare. Inom den tidiga 
arbetarrörelsen fanns det visserligen en viss skepsis mot Rydberg 
efter hans agerande i rättegången mot Branting, men snart kom 
han att rehabiliteras, delvis tack vare den ovanligt belästa social-
demokratiska finansministern Ernst Wigforss, och även här blev 
han efterhand en av de mest lästa skönlitterära författarna.15 
Både konservativa och radikaler kunde läsa Rydberg med lika 
stor igenkänning som behållning.  

Intresset för Rydberg var fortsatt relativt stort under 1930- till 
50-talen, och ännu 1962 kunde Olof Lagercrantz hävda att
Rydberg med sitt allvar, djup och ”lågande hat” var en författare
av minst samma dignitet som Strindberg.16 Men vid den tiden
hade Rydberg redan börjat förlora i popularitet, och det är en
tendens som sedan dess bara tilltagit. Under de avslutande
decennierna av 1900-talet var forskningen om Rydberg inte alls
lika livaktig som den om Almqvist, och Rydbergs skrifter har
efterhand haft allt svårare att finna nya läsare. I grundskolan och

13 Se Vår dröm är frihet. En Viktor Rydbergbok, inledning och urval av Hans 
Granlid (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1973), s. 310. 
14 Viktor Rydberg 1828 18/12 1928. En minnesskrift, utg. av Göteborgs hög-
skolas studentkår (Göteborg: Göteborgs högskola, 1928). 
15 Om Rydberg, Wigforss och arbetarrörelsen, se Magnus Nilsson, ”Radi-
kalen och offentligheterna”, i Birthe Sjöberg & Birgitta Svensson (red.), Kul-
turhjälten. Viktor Rydbergs humanism (Stockholm: Atlantis 2009), s. 71–87. 
16 Olof Lagercrantz, ”En uppretad ärkeängel”, i Svenska lyriker (Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1961), s. 12. 
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gymnasiet läses han numera knappast alls, och bara undantags-
vis ingår hans verk på akademiska utbildningars litteraturlistor. 
På det stora hela tycks dagens unga generationer inte ha något 
förhållande till Rydberg överhuvudtaget, möjligen med undantag 
för ”Tomten” och i bästa fall Singoalla – eller mer troligt genom 
den gymnasiekedja i Stockholm som bär hans namn.  

Under de senaste decennierna har det däremot publicerats en 
del vetenskapliga uppsatser och böcker om Rydberg, av bland 
andra Andreas Hedberg, Tore Lund och Birthe Sjöberg.17 En bok 
som är särskilt värd att lyfta fram i det här sammanhanget är 
Sjöbergs och Birgitta Svenssons antologi Kulturhjälten. Viktor 
Rydbergs humanism från 2009 som innehåller bidrag av inte 
mindre än 23 forskare från en mängd olika humanistiska äm-
nen.18 Den mer systematiska kraftansamling som Samlade Verk 
innebar för Almqvistforskningens del har dock uteblivit i Ryd-
bergs fall, utan här är det fortfarande Warburgs utgåva från slu-
tet av 1800-talet som gäller. Det finns just nu inget som tyder på 
att en sådan vetenskaplig utgåva kan komma ifråga inom en snar 
framtid, men det skulle onekligen ha kunnat ge en impuls till en 
vitalisering av den inte särskilt intensiva Rydbergforskningen. 

Varför läsa Almqvist och Rydberg idag? 

Ändå kan det konstateras att vad gäller forskningen så är skill-
naden mellan Almqvist och Rydberg just nu inte särdeles stor. I 
båda fallen existerar det en forskning, men den är tämligen be-
gränsad. Det är också noterbart att de flesta av dem som numera 
systematiskt och med vetenskapliga ambitioner ägnar sig åt de 

17 Andreas Hedberg, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som 
moderniseringskritiker 1891–1895 (Möklinta: Gidlund, 2012); Tore Lund, 
Den trogne smugglaren. Viktor Rydberg och textens spegel (Stockholm: Atlan-
tis, 2006); Birthe Sjöberg, Den historiska romanen som vapen. Viktor Ryd-
bergs Fribytaren på Östersjön och hans ungdomsjournalistik (Möklinta: 
Gidlund, 2005); Birthe Sjöberg, Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och 
August Strindberg – förtryckets fiender (Möklinta: Gidlund, 2018). 
18 Birthe Sjöberg & Birgitta Svensson (red.), Kulturhjälten. Viktor Rydbergs 
humanism (Stockholm: Atlantis 2009). 
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båda författarskapen är mer eller mindre seniora. Bland dokto-
rander hör det till undantagen att skriva sin avhandling om vare 
sig Almqvist eller Rydberg, vilket också speglar en övergripande 
trend bland yngre forskare, nämligen att de flesta tycks fokusera 
på olika tematiker och problemkomplex snarare än enskilda 
äldre författarskap. 

Vad finns det då för anledningar att läsa och ägna sig åt dessa 
båda 1800-talsförfattare idag? Som idéhistoriker lockas jag själv 
av den enorma bredden hos både Almqvist och Rydberg. I någon 
mening framstår de båda som representativa för den tid i vilken 
de levde och var verksamma. Man kan säga att deras verk är 
prismatiska, det vill säga att de pekar åt en mängd olika håll och 
kastar ljus över en rad företeelser i sin samtid. Av den anled-
ningen lämpar de sig utmärkt för breda kontextualiserande 
studier. Genom deras författarskap är det möjligt att fånga både 
dominerande och mindre framträdande teman i och aspekter av 
det 1800-tal som annars kan framstå som rätt svårbegripligt. 
Samtidigt som deras texter explicit eller implicit reflekterar 
mycket av det som utmärkte och hände i deras samtid finns det 
skäl att lyfta fram både Almqvist och Rydberg i sin egen rätt, 
som två säregna öden i historien. Rent biografiskt är Almqvists 
liv i sig så spännande och händelserikt att det skulle kunna vara 
hämtat från en roman. Rydbergs liv är till det yttre inte lika 
dramatiskt, men det saknar på intet sätt laddade tilldragelser och 
intresseväckande vändningar.  

En betydligt svårare utmaning består i att relevantgöra deras 
författarskap i vår egen tid, att visa på vilka sätt deras texter 
faktiskt fortfarande är aktuella. I vissa avseenden tycks båda vara 
hopplöst förankrade i en tid som flytt. Vad ska man till exempel 
göra med deras numera otidsenliga försynstanke, det vill säga 
övertygelse om att det trots allt finns en mening med allt som 
sker? Att skapelsen har ett bestämt telos var något som både 
Almqvist och Rydberg var förvissade om. Men tittar man när-
mare på Rydbergs texter blir det tydligt att han emellanåt 
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tvivlade även på detta och menade att vi i alla fall inte kan veta 
vilket målet närmare bestämt är.19 Just på den punkten tror jag 
faktiskt att Rydberg för många läsare idag kan upplevas som mer 
aktuell än Almqvist. Den pessimistiskt moraliska indignation 
mot industrialismens avarter som präglar en dikt som ”Den nya 
Grottesången” finns det ingen riktig motsvarighet till hos Alm-
qvist. Även han kunde visserligen emellanåt beklaga sig över 
samhälleliga orättvisor och det olyckliga tillstånd i vilket många 
människor tvingas framleva sina liv, men han hade ändå en fast 
tro på att allting kommer att ordna sig till slut. Hos Rydberg är 
tvivlet och dissonanserna mycket skarpare, framför allt i den 
senare produktionen.  

Denna upplevelse av splittring och osäkerhet och att någon-
ting värdefullt har gått förlorat kan sägas vara en typisk modern 
erfarenhet. Att Rydbergs optimism inte var obetingad ligger i 
linje med hans starkare medvetenhet om modernitetens mörka 
baksidor. Det var en smärtsam medvetenhet som därtill fördju-
pades av studier av filosofiska pessimister som Arthur Schopen-
hauer och Edvard von Hartmann liksom av den i samtiden om-
diskuterade naturvetenskapliga hypotesen om en förestående 
värmedöd. Här finns ett tema som det går att knyta an till idag 
då vi står inför en ofantlig kris för miljön och klimatet som på 
allvar hotar hela mänsklighetens överlevnad.  

Detta visar på en annan skillnad mellan de båda författarna, 
nämligen att Rydberg är betydligt mera intressant än Almqvist 
ur ett vetenskapshistoriskt och filosofiskt perspektiv. Trots att 
han i allt väsentligt var autodidakt framstår Rydberg som en 
utpräglat lärd författare med påfallande breda vetenskapliga 
intressen. Som idéhistorikern Rolf Lindborg har poängterat kan 
Rydberg rentav sägas vara den lärdaste och mest mångkunniga 
författaren i den svenska litteraturhistorien, med ett kompetens-
område som omfattar såväl teoretisk mekanik och darwinism 

19 Anders Burman, ”Att bära evigheten i sitt bröst. Filosofen Viktor Ryd-
berg”, Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift, nr 33, 2018, s. 1–15. 
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som fornnordisk mytologi, antik nyplatonism och samtida tysk 
filosofi.20 Att han hade en imponerande filosofisk utblick fram-
kommer inte minst av de filosofiska föreläsningsserier han höll i 
Göteborg under senare delen av 1870-talet. Här behandlar han 
både äldre och mer samtida tänkare, från Platon och Aristoteles 
över René Descartes, Gottfried Wilhelm von Leibniz, Immanuel 
Kant och Georg Wilhelm Friedrich Hegel till Arthur Schopen-
hauer och Ludwig Büchner, samtidigt som han argumenterar för 
en tidstypisk form av idealism. Just idealismen – i såväl meta-
fysisk, kunskapsteoretisk, etisk som estetisk form – är någonting 
som präglar och är genomgående i hans tänkande och för-
fattarskap.21 

Även Almqvist hade i grunden en idealistisk syn på världen. 
Precis som Rydberg var han övertygad om att det finns en annan 
och högre värld än den vi lever i här och nu. Denna religiösa 
eller andliga övertygelse genomsyrar hela deras föreställnings-
värld, men för ingen av dem var det fråga om någon traditionell 
konservativ, högkyrklig gudstro. Tvärtom var deras religiösa 
ställningstaganden högst kontroversiella och gick tydligt emot 
den dåtida ortodoxa kyrkoläran. Det kan också uttryckas som att 
båda var företrädare för det som kallats den religiösa libera-
lismen.22 I en sorts fortsatt radikalisering av reformationens 
grundimpuls ansåg båda att allt i kyrkans lära som inte har något 
direkt stöd i Bibeln borde rensas bort samtidigt som de hade en 
hög uppfattning av den urkristna församlingen och en stark 
tilltro till det de kallade ”Guds röst i själen”. Vidare ledde deras 
religiösa övertygelse till politiska ställningstaganden. Så till skill-
nad från många andra liberaler och radikaler under 1800-talet 

20 Rolf Lindborg, Viktor Rydbergs kantat. En essä (Lund: Signum, 1985).  
21 Anders Burman, ”Längtan efter enhet”, i Birthe Sjöberg & Birgitta Svens-
son (red.), Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism (Stockholm: Atlantis 
2009), s. 43–55. 
22 Edvard Rodhe, Den religiösa liberalismen. Nils Ignell, Viktor Rydberg, 
Pontus Wikner (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 
1935). Se även Inga Sanners bidrag i denna volym, ”Att sätta en sten i rull-
ning. Viktor Rydberg som inspiratör av profan religiositet”. 
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exkluderade de inte religiositeten i sitt samhällstänkande, utan 
gudstron var tvärtom deras självklara utgångspunkt också i 
politiska frågor. Detta är tydligast hos Almqvist som även i andra 
avseenden framstår som en mer intressant politisk tänkare än 
Rydberg. Medan Almqvist ständigt drogs mellan ett aktivistiskt, 
politiskt och ett stillsamt, teoretiskt liv var Rydberg i grund och 
botten en melankolisk, kontemplativ människa som grubblade 
över existensens stora frågor, även om han emellanåt tvingades 
eller tvingade ut sig själv i samtidens stridigheter. Rydberg ville 
förstå världen, Almqvist strävade efter att förända samhället, 
men de hämtade båda kraft från sin starka idealistiska grundsyn. 

Till det idealistiska hör också att de trodde på det rätta, det 
goda och det sköna, som de i sina skrifter ofta kontrasterade mot 
dess motsatser. Häri ligger en annan likhet mellan dem, näm-
ligen tendensen att tänka i binära motsatspar, att strukturera det 
material de arbetar med utifrån olika latenta eller manifesta 
begreppspar. Hos Almqvist är det fråga om motsatspar som 
essentialism och formalism, poesi i sak till åtskillnad ifrån poesi i 
blott ord. Rydberg återkommer på ett liknande sätt ständigt till 
motsatspar som humanitet versus dogmatism, idealism versus 
materialism, kristendom versus hedendom och västlig-hellenis-
tisk civilisation versus orientalisk despotism. Samtidigt är det 
viktigt att framhålla att det dikotoma tänkandet inte hindrar att 
flera självständiga röster får komma till tals i deras texter, röster 
som motsäger och bryts mot varandra. Hos Almqvist återfinns 
detta polyfoniska drag i Jaktslottsfiktionen, som bildar ramverket 
till de många berättelserna i Törnrosens bok, men också på en 
mängd andra sätt leker han med olika berättare och texttyper, 
spelar ut dem mot varandra. Hos Rydberg är det framför allt i de 
stora idédikterna som polyfonin tar sig uttryck, allra tydligast i 
”Den nya Grottesången”.  

Något som däremot knappast talar till Rydbergs fördel är den 
omständlighet som karakteriserar praktiskt taget hela hans pro-
duktion. Som en aspekt av detta kan man se det tunga, svår-
genomträngliga språket. Hos Almqvist finns det en fräschör och 
spänst som Rydberg aldrig når upp till, inte ens i Singoalla. 
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Almqvist är kvick och förhållandevis lättläst, Rydberg långsam 
och svårtillgänglig. Därtill är Almqvist mycket bättre på att väcka 
läsarens nyfikenhet än Rydberg. Ja, det kanske helt enkelt är så 
att Almqvist är en bättre skönlitterär författare, som lyckas enga-
gera läsaren och göra henne till en medskapare. Ofta är det rik-
tigt roligt att läsa Almqvist. Rydbergs romaner och dikter läser 
de flesta knappast längre för det rena nöjets skull.  

Allt som allt finns det ändå skäl att förmoda att både Alm-
qvist och Rydberg kommer att fortsätta locka en och annan 
läsare även i framtiden. Av allt att döma kommer det också 
framgent att skrivas enstaka vetenskapliga studier om deras 
texter. Åtminstone tillsvidare måste Rydbergs status i den sven-
ska litteraturhistorien sägas vara rätt ohotad, även om den inte är 
lika självklar som Almqvists. Det är svårt att komma förbi att det 
i båda fallen är fråga om klassiker i betydelsen författare som 
skapat verk av bestående värde. Inte desto mindre har jag svårt 
att se att någon av dem återigen skulle kunna börja locka läsare i 
någon större omfattning, även om det är tänkvärt att en nyöver-
sättning av Det går an faktiskt blev en storsäljare i Tyskland för 
något decennium sedan.23 Det tror jag inte skulle kunna ske med 
något av Rydbergs verk. Men även för Almqvists del är det så 
mycket i vår samtid som talar emot en bredare renässans. Lik-
som hos Rydberg är läsmotståndet trots allt för stort, föreställ-
ningsvärldarna och referenserna för främmande, vårt tålamod 
alltför kort.  

Dock skulle ingen bli gladare än jag om det skulle visa sig att 
jag har fel i det antagandet och att tiden inte alls har gått dem 
förbi utan att båda författarskapen kan uppleva ytterligare glans-
perioder. Annars kan man alltid trösta sig med att läsa deras 
egna texter. Beroende på ens läggning kan man kanske finna viss 
lindring i Rydbergs högstämda strof i Kantaten, ”Vad rätt du 
tänkt, vad du i kärlek vill, / vad skönt du drömt, kan ej av tiden 

23 Carl Jonas Love Almqvist, Die Woche mit Sara, övers. Anne Storm, 2 uppl. 
(Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2005). 
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härjas, / det är en skörd, som undan honom bärgas, / ty den hör 
evighetens rike till”, eller i Almqvists mer uppgivna men ändå på 
något sätt uppiggande ord från ungdomsberättelsen ”Ormus och 
Ariman”: ”Ack, och ändå – Varför är den goda dum – Varför är 
den kloka ond – Varför är allt en trasa?”24 

24 Viktor Rydberg, ”Kantat vid jubelfest-promotionen i Uppsala den 6 sep-
tember 1877”, i Skrifter I. Dikter, red. Karl Warburg, 9 uppl. (Stockholm: 
Bonniers, 1914), s. 10; Carl Jonas Love Almqvist, ”Ormus och Ariman”, i 
Samlade skrifter XIII. Törnrosens bok, imperialoktavupplagan, band I 
(Stockholm: Bonniers, 1923), s. 231. 
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Kulturhjälten som blev julpynt 
Viktor Rydberg i svensk dagspress 1895–2018 

Andreas Hedberg 

Viktor Rydberg har en speciell plats i den svenska litteraturens 
kanon. Under en relativt kort period var hans författarskap av 
central betydelse för kulturlivet. Därefter har det dock fallit i 
glömska. Sedd med nutida ögon tycks denna utmönstring ha 
skett stegvis och konsekvent. Det är svårt att identifiera några 
tydliga omvärderingar av författarskapet eller exempel på hur det 
har återupptäckts av forskningen eller av den läsande allmän-
heten. Glömskan framstår därför som irreversibel, vilket skiljer 
Rydberg från bland andra Carl Jonas Love Almqvist, vars beröm-
melse har kommit och gått genom åren.  

I det följande kommer jag att göra ett försök att mäta Ryd-
bergs postuma ryktbarhet, från hans död i september 1895 till 
och med 2018. Det finns förstås många olika sätt på vilka en 
sådan kartläggning kan utföras. Här kommer jag att använda 
mig av material från den svenska dagspressen och studera det 
såväl kvantitativt som kvalitativt. Frågan som har ställts är 
denna: hur ofta har Rydberg nämnts i de stora dagstidningarna 
och vilka ord och uttryck har under olika perioder använts för 
att beskriva honom och hans verk? 

Det kvantitativa perspektivet 

I Kungliga bibliotekets tjänst ”Svenska dagstidningar” finns idag 
(i januari 2019) Aftonbladet, Dagens industri, Dagens Nyheter, 
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Expressen och Svenska Dagbladet fullständigt digitaliserade. 
Ytterligare cirka 400 tidningar har delvis digitaliserats. En sök-
ning efter ”Viktor Rydberg”, begränsad till tiden från författa-
rens död (den 21 september 1895) fram till nyårsafton 2018 ger 
23 754 träffar. Flest är träffarna för själva dödsåret; över 1 000 
artiklar publiceras mellan dödsdagen och det därpå följande 
årsskiftet. Som jämförelse publiceras under hela det följande året 
bara 489 artiklar. Året därpå halveras antalet igen. Därefter sker 
en stabilisering på relativt höga nivåer som varar fram till åren 
kring 1930, med medianvärden per femårsperiod på mellan 200 
och 400 träffar per år. En sista toppnotering blir minnesåret 
1928, då 100 år gått sedan Rydbergs födelse. Högtidlighållandet 
driver upp antalet träffar till 458. Därefter minskar utrymme i 
dagspressen markant, med minnesåret 1945 – då femtio år gått 
sedan författarens död – som ett relativt blygsamt undantag (266 
träffar). Några av åren på 1970-talet blir verkliga bottennote-
ringar; för 1972 och 1978 är antalet träffar bara 39 stycken. Där-
efter sker en försiktig återhämtning som tycks kulminera under 
andra halvan av 1990-talet, då medianvärdet åter överstiger 100 
träffar per år.  

Detta är alltså utvecklingen i stora drag: Viktor Rydberg om-
nämns flitigt i svensk dagspress under de första trettio åren efter 
sin död. Redan under 1930-talet minskar hans utrymme dras-
tiskt. Mot slutet av 1960-talet sker ytterligare en reducering och 
Rydberg förpassas till glömskan.  

Det här är ett sätt att uppskatta en specifik författares ut-
rymme i det allmänna medvetandet. Men dagspressen är förstås 
bara en av flera institutioner som samverkar i bekantgörandet av 
ett författarskap. I min doktorsavhandling En strid för det som 
borde vara (2012) använde jag mig i stället av ett annat material, 
förlagsutgivningen av Rydbergs verk. Utifrån denna drog jag ett 
antal slutsatser, till exempel att Rydbergs verk – som i den av 
Karl Warburg redigerade serien Skrifter upptog hela fjorton 
volymer – efterhand kom att reduceras till att omfatta ett betydligt 
mindre antal titlar som inte kan sägas representera det mycket 
mångsidiga författarskapet i dess helhet. Jag kunde också se att 
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utgivningen var mycket ojämnt fördelad över tid och att den var 
särskilt intensiv under två perioder: 1915–1925 och 1945–1950.1  

Den andra av dessa utgivningstoppar kan till stor del för-
klaras som ett resultat av att 50 år gått sedan Rydbergs död och 
att Bonniers förlag därför gjorde en sista storsatsning på för-
fattarskapet innan de förlorade sin ensamrätt (efter en lagänd-
ring 1995 gäller upphovsrätten numera i 70 år efter upphovs-
personens död). Två skriftserier gavs ut: en begränsad ”folkupp-
laga” i sju volymer (omfattande Rydbergs dikter samt de av hans 
romaner som tidigare publicerats i bokform) och en bredare 
serie i tolv volymer redigerad av Ingmar Wizelius. Den tidigare 
och längre storhetsperioden (1915–1925) hänger också samman 
med Bonniers utgivning av skriftserier – en publikationsform 
som fick en högkonjunktur under 1920-talet. Tre Rydberg-serier 
(Warburgs Skrifter-serie, en billigare Valda skrifter och en lyx-
utgåva av Skrifter) utgavs samtidigt under dessa år. Under hela 
1920-talet utgavs Rydbergs verk i hela 104 utgåvor, att jämföra 
med 11 under hela 1970-talet.2 Kulmen nåddes strax efter 1920. 
Ur ett bokmarknadsperspektiv var Rydberg då mer betydelsefull 
än någonsin tidigare eller senare. Det var också då som han 
(räknat i antalet sidor) fick störst uppmärksamhet i de littera-
turhistoriska översiktsverken samt mest utrymme i skolunder-
visningen.3 Mellan 1918 och 1938 försvarades dessutom sex 
akademiska avhandlingar om Rydbergs författarskap.  

Om man betraktar dessa indicier tillsammans blir resultatet 
en relativt tydlig bild av de övergripande konjunkturerna för 
Rydbergs berömmelse. Utrymmet i dagspressen är stort redan 

1 Om utgivningens omfattning och förändring över tid, se Andreas Hedberg, 
En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 
1891–1895 (Möklinta: Gidlunds, 2012), s. 68. 
2 Om utgivningen av skriftserier, se Hedberg, En strid för det som borde 
vara, s. 34–41. 
3 Om utrymmet i översiktsverken, se Hedberg, En strid för det som borde 
vara, s. 67. Om Rydbergs verk i skolan, se Lars Brink, Gymnasiets litterära 
kanon. Urval och värderingar i läromedel 1919–1945 (Uppsala: Avdelningen 
för litteratursociologi, 1992), s. 159ff. 
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åren efter författarens död och förblir sedan stort under lång tid. 
Detsamma gäller utgivningen av samlade verk; den är betydande 
redan vid sekelskiftet och ökar under 1900-talets första decen-
nier. Den sista toppnoteringen för dagspressutrymmet 1945 har 
sin tydliga motsvarighet i Bonniers sista storsatsning på för-
fattarskapet. Därefter minskar utrymmet succesivt; utgivnings-
kurvan följer kurvan för omnämnanden i dagspressen. Samman-
taget finns det alltså gott om stöd för påståendet att Rydbergs 
utrymme i den svenska offentligheten kulminerade under 1920-
talet, särskilt vid decenniets början.  

Rydbergs storhetstid och den idealistiska litteratursynen 

Detta, alltså den rent kvantitativa redovisningen, är ett sätt att 
synliggöra förändringar av Viktor Rydbergs status. Ett annat är 
att studera vilka värderande ord och uttryck som i dagspressen 
har använts för att beskriva honom. Dessa beskrivningar säger 
förstås också åtskilligt om dåtidens ideal och värderingar. Under 
de första decennierna är det till exempel vanligt med ord och 
uttryck som kan beskrivas som ”superlativa” eller ”absoluta”. 
Rydberg omtalas med ord som ”oförvitlig”,4 ”högidealistisk”5 och 
”marmorren”6 – adjektiv som sällan eller aldrig förekommer i 
komparationsformer. Rydbergs status verkar med andra ord inte 
förhandlingsbar; här tycks finnas en konsensus, en överenskom-
melse, om att man har att göra med ett betydelsefullt författarskap. 
I andra artiklar från samma period beskrivs Rydberg som ”kon-
templativt drömmande”,7 ”vacker och ståtlig”8 och ”älskvärd”.9  

4 Georg Nordensvan [G-g N], ”Karl Warburgs Viktor Rydbergs-biografi”, 
Dagens Nyheter 25 november 1900. 
5 Göran Svenning, [recension av Gustaf Frödings Efterskörd], Göteborgs 
aftonblad 31 december 1910. 
6 Rolf Nordenstreng, ”Språkliga nybildningar än en gång”, Svenska Dagbla-
det 18 juli 1917. 
7 Edvard Alkman [E. A.], ”Konstutställningen. Nordisk skulptur”, Dagens 
Nyheter 19 juni 1897. 
8 Otto Borchsenius, ”Ett par minnen från Bjurslätt”, Sydsvenska dagbladet 
Snällposten 28 december 1905. 
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Denna vokabulär kan delvis förklaras som ett resultat av vad 
Bengt-Göran Martinsson (i en studie av studentuppsatser skriv-
na mellan åren 1877 och 1964) har kallat för ”det idealistiska 
förhållningssättet” till litteratur. Med förhållningssätt avses här 
förgivettagna föreställningar om relationerna mellan verket, 
världen och publiken. Det idealistiska förhållningssättet är enligt 
Martinsson typiskt för litteratursynen under det sena 1800-talet 
och det tidiga 1900-talet. En återkommande föreställning under 
denna period är att författarens verk står över vardagslivet och 
den historiska utvecklingen. Litteraturen ska vara oberoende av 
den empiriska verkligheten; i stället ska den tjäna som en led-
stjärna för folket genom att hänvisa till eviga ideal, det vill säga 
stå närmre idévärlden än fenomenvärlden. ”Avsaknaden av ett 
beskrivningsspråk för de enskilda dikternas formella egenska-
per” är enligt Martinsson också typisk för det idealistiska för-
hållningssättet; påfallande ofta prisas ett verk utan att dess stor-
het förklaras närmare.  

Precis som i de artiklar som citerats ovan är alltså författarens 
eller verkets status inte förhandlingsbar; den gäller så länge den 
upprätthålls av auktoriteter på skolans och litteraturens om-
råden. En annan återkommande tendens för den idealistiska 
litteratursynen är att varje verk och varje författare betraktas som 
något unikt, som (exempelvis) ”den djupsinnigaste, största och 
mest nationelle författare som världen känner”.10 Just tanken på 
författaren som en ledare för folket är också typisk – ”siaren”, 
”sångaren” eller ”profeten” är bunden till sin nation och kan inte 
skiljas från den.11 Dessa föreställningar kan delvis förklara de 
återkommande beskrivningarna av Rydberg i ”absoluta” eller 
”superlativa” termer, liksom den länge förhärskande ”Rydberg-

9 Gustaf Meyer, ”Hvad jag minns om Viktor Rydberg”, Göteborgs aftonblad 
5 december 1915. 
10 Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse. Om selektion, legiti-
mering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturunder-
visning 1865–1968 (Linköping: Linköpings universitet, 1989), s. 37. 
11 Martinsson, Tradition och betydelse, s. 33. 
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bild” som Olof Lagercrantz kritiserar i sin essä ”En uppretad 
ärkeängel”, enligt vilken författaren ”står fram som den vise 
ädlingen, en profan söndagsskolelärare, en predikare på skol-
avslutningar med klassiska citat i munnen”.12  

Det idealistiska förhållningssättet följs enligt Martinsson av 
det historisk-empiriska (som dominerar från 1920-talet till andra 
världskriget slut) och det psykologiskt-symboliska (som helt tar 
över i studentuppsatserna från och med 1950-talet). Men han 
betonar samtidigt att det idealistiska förhållningssättet har varit 
särskilt seglivat, och att det präglar vissa studentuppsatser så sent 
som vid början av 1930-talet.13 Det är förstås värt att notera att 
Rydbergs storhetstid i svensk offentlighet infaller medan idea-
lismen fortfarande är central i det gemensamma samtalet om 
litteratur. Det ligger också nära till hands att tänka sig ett slags 
dialektisk rörelse mellan denna syn på litteratur och Rydbergs 
verk; hans skrifter, som alltså var mycket väl spridda under dessa 
år, präglas av just den världsbild som premieras i den idealistiska 
litteratursynen, samtidigt som denna litteratursyn med nöd-
vändighet leder till att Rydbergs idealism ytterligare betonas. På 
så sätt blev han vad Hans Granlid har kallat för en ”kulturhjälte 
och profan pastor”.14  

Spår av dessa föreställningar blir tydliga även i dagspressen, 
där skribenternas ordval placerar Rydberg liksom i ostörd om-
loppsbana, långt från vardagsbestyren (den idealistiska littera-
tursynen fäster enligt Martinsson ”föga vikt vid hur den yttre 
världen, verkligheten inverkar på litteraturen”).15 Ordet ”mar-
morren” ger till exempel associationer till det evigt bestämda och 
oföränderliga, till det som förevisas men inte beröres, till det som 
betraktas i stillhet. Samtidigt talas det om Rydberg som en dröm-

12 Olof Lagercrantz, Svenska lyriker (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
1961), s. 13. 
13 Martinsson, Tradition och betydelse, s. 66ff. 
14 Hans Granlid, Vår dröm är frihet. En Viktor Rydbergbok (Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1973), s. 73. 
15 Martinsson, Tradition och betydelse, s. 39. 
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mare, som en ”ädel tänkare” eller som en ”stilla tänkare”, vilket 
ger bilden av ett författarskap som pekar bort från världen sna-
rare än mot den. Uttrycken är inte ägnade att förvåna; det var 
helt enkelt på detta sätt som man talade om och värderade litte-
ratur för ungefär ett sekel sedan. En sak är dock värd att betona: 
denna retorik var som gjord för att beskriva Rydberg. Det är 
symptomatiskt att många av de uppsatsformuleringar som Mar-
tinsson pekar ut som typiska för den idealistiska litteratursynen 
gäller just Rydberg och hans verk.16  

Från siarskap till politiskt engagemang 

Det idealistiska förhållningssättets seghet kan möjligen också 
förklara senare omnämnanden av Rydberg som representant för 
det ”sköna och sublima”17 eller som en talesperson för ”vishetens 
och stillhetens anda”.18 Men vad som samtidigt blir tydligt för 
den som granskar dagspressmaterialet är att idealismen efter-
hand får konkurrens från andra förhållningssätt. Det verkar bli 
allt svårare att upprätthålla Rydbergs status enbart med de ”su-
perlativa” eller ”absoluta” uttryck som präglar det tidiga 1900-
talets artiklar. I stället famlar man efter det ”beskrivningsspråk” 
som Martinsson saknar i den idealistiska litteratursynen. Möj-
ligen kan man redan 1927 ana en viss devalvering av Rydbergs 
värde, när Fredrik Böök i Svenska Dagbladet skriver att Rydberg 
har ”undgått förgängelsen”.19 Formuleringen antyder att en 
sådan ”förgängelse” är ett potentiellt hot. 

Vid mitten av 1930-talet anas nya stämningar i dagspressens 
beskrivningar av Rydberg. Det framväxande historisk-empiriska 
förhållningssättets dragningskraft för honom långsamt ut ur 
hans omloppsbana. Hans verk relateras alltmer till en social och 
politisk verklighet. Enligt Martinsson präglas denna nya tids 

16 Se t ex Martinsson, Tradition och betydelse, s. 41. 
17 [osign.], ”Allmakt och ödmjukhet”, Svenska Dagbladet 16 december 1945. 
18 Fredrik Böök, ”Stillheten och handlingen”, Svenska Dagbladet 15 augusti 
1955. 
19 Fredrik Böök, ”En ny Tolstoj-upplaga”, Svenska Dagbladet 18 juli 1927. 
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litteratursyn av tanken på det litterära verket som kausalt be-
roende av författarens plats i en bestämd historisk miljö. Sam-
tidigt betraktas litteraturen alltmer som mimetisk, som en speg-
ling av verklighetens fenomen snarare än idévärldens abstrak-
tioner. Det är alltså inte längre litteraturen som påverkar verklig-
heten utan verkligheten som påverkar litteraturen. Samtidigt 
degraderas diktaren från profet till vanlig medborgare; han be-
handlas inte längre på samma ”vördnadsfulla, nästan devota 
sätt” utan kan till och med kritiseras eller tillskrivas ”mindre 
smickrande egenskaper”.20 Analysen uppehåller sig gärna vid 
biografiska fakta; tolkningar utgår från yttre omständigheter 
under vilka författaren levde vid tiden för verkets tillblivelse.21 

Möjligen kan man tolka detta skifte i litteratursynen som en 
av förklaringarna till att Rydbergs namn nu alltmer sällan nämns 
i Martinssons studentuppsatser. Det är också helt i linje med det 
historiskt-empiriska synsättet som Rydberg börjar tas i anspråk 
av skribenter med politiska syften. I november 1940 recenserar 
Olle Holmberg Stellan Ahlströms Verdandi-skrift om Vilhelm 
Ekelund för Dagens Nyheter. Holmberg noterar att Ahlström 
velat ”engagera” Ekelund ”på de ädla idealens sida”, nämligen 
genom att tillskriva honom en anti-nazistisk hållning. (En sådan 
diskussion var naturligtvis högaktuell, särskilt sedan det nazis-
tiska Tyskland ockuperat Danmark och Norge i april samma år.) 
I sin recension avråder Holmberg från politiska läsningar av 
Ekelunds skrifter, som huvudsakligen behandlar ”själens ans och 
hälsa”. Om den apolitiske Ekelunds syn på nationalsocialismen 
kan vi enligt Holmberg ingenting veta; däremot säger han sig 
vara säker på att Viktor Rydberg – trots sin dyrkan av ”det 
ariska” – skulle ha varit motståndare till nationalsocialismen om 
han hade levat.22  

20 Martinsson, Tradition och betydelse, s. 44. 
21 Martinsson, Tradition och betydelse, s. 48f. 
22 Olle Holmberg [O. H-g], ”Vilhelm Ekelund och utrikespolitiken”, Dagens 
Nyheter 25 november 1940. Holmberg nämner också Gustaf Fröding som 
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Tio år senare, 1950, tar Carl-Fredrik Palmstierna ”Den nya 
Grottesångens” författare till hjälp för att i sin satiriska Svenska 
Dagbladet-spalt ”I marginalen” kritisera socialdemokraternas 
skattepolitik. Det första bandet av Ernst Wigforss memoarer 
Minnen – där Wigforss i ett ofta citerat stycke påstår att om det i 
hans ådror ”flutit några droppar av det blod man kallar revo-
lutionärt, har [han] ärvt dem från Viktor Rydberg, inte från Karl 
Marx”23 – har nyligen utkommit och Palmstierna undrar syrligt 
(genom sitt tillfälliga alter ego ”Filip”) vad Rydberg, ”vår siste 
klassiske tankediktare”, skulle ha tyckt om den ”Grottekvarn 
som hans lärjunge så behändigt lurat in oss i, med hjälp av bor-
gerliga medlöpare”.24 Trettio år senare, som ett sentida eko av 
Palmstiernas satiriska inlägg, gör tidningsmannen Gösta Söder-
lund på Svenska Dagbladets debattsida ”Brännpunkt” Rydberg 
(också där i rollen som författare till ”Den nya Grottesången”) 
till medkämpe i kampen mot statlig byråkrati och en växande 
offentlig sektor.25  

Detta politiserade bruk av Rydbergs verk står i skarp kontrast 
till det idealistiska förhållningssättets syn på författaren som 
”nationens gemensamma egendom” och på litteraturen som en 
enande kraft. Det är naturligtvis ingen slump att dessa debattörer 
hänvisar till just ”Den nya Grottesången”, en diktsvit som är på-
fallande svår att förena med bilden av Rydberg som en ”mar-
morren” och världsfrånvänd tänkare. Här är det inte ”den pro-
fane söndagsskoleläraren” som talar utan (för att åter använda 
Lagercrantz uttryck) ”en uppretad ärkeängel med flammande 
svärd”.26 Denna polemiska kraft hade länge varit föremål för 

potentiell antinazist. Ekelund däremot, beslår han med antisemitiska stånd-
punkter.  
23 Ernst Wigforss, Minnen, 1 (Stockholm: Tiden, 1950), s. 68. 
24 Carl-Fredrik Palmstierna, ”Folkhemmet blir folkbarack”, Svenska Dag-
bladet 20 december 1950. 
25 Gösta Söderlund, ”Politikerna – det nya frälset”, Svenska Dagbladet 23 
april 1980. 
26 Lagercrantz, Svenska lyriker, s. 15. Om ”Den nya Grottesången” och dess 
relation till Rydbergs idealism, se vidare Hedberg 2012, s. 66. 
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arbetarrörelsens intresse; bilden av kapitalismen som en tungt 
malande kvarn blev central för flera av 1900-talets arbetardiktare 
och utdrag ur diktsviten förekom på ettbladstryck för massprid-
ning.27 Palmstiernas och Söderlunds inlägg visar att debattörer 
med konservativa eller liberala utgångspunkter också kunde se 
Rydberg som en allierad, åtminstone sedan det blivit mer bruk-
ligt att tala om litterära förgrundsfigurer i dagspolitiska sam-
manhang.  

Juldiktaren Rydberg 

Under krigsåren blir också en annan tendens tydlig i dagspres-
sen: Viktor Rydberg förknippas allt oftare med julfirandet, med 
tomtefiguren och med konstnären och illustratören Jenny Ny-
ström. Den Nyströmska tomten, som då hade förekommit som 
julkortsfigur i närmare ett halvsekel, ”omtalas först i en saga av 
Viktor Rydberg”, konstaterar man i Expressen dagen före jul-
afton 1945, syftande på berättelsen Lille Viggs äfventyr på julaf-
ton (också den illustrerad av Jenny Nyström).28 Jultomten ”har 
Jenny Nyström och Viktor Rydberg egenhändigt tillverkat”, 
förklarar Dagens Nyheters ”På stan”-spalt dagen därpå, alltså på 
själva julafton.29 Den här tendensen förstärks under efterkrigs-
tiden, där december allt oftare blir månaden med flest Rydberg-
träffar i dagspressmaterialet (vilket naturligtvis också, åtmin-
stone i någon mån, har att göra med att Rydberg föddes i decem-
ber, varför många ”minnesartiklar” publicerats då). I de stapel-
diagram som genereras av Kungliga bibliotekets dagspresstjänst, 
där varje månad representeras av en stapel vars höjd avgörs av 
antalet träffar för den valda söktermen, blir denna tendens synlig 
som en ”decemberpuckel”. Under de första 50 åren efter Ryd-
bergs död har i genomsnitt vart tredje år en sådan ”puckel”, 
under efterkrigstiden är det nästan vartannat år och ser man 

27 Lars Furuland, ”Grottekvarnen i arbetarlitteraturen”, i Lars Furuland & 
Johan Svedjedal, Svensk arbetarlitteratur (Stockholm: Atlas, 2006), s. 67. 
28 [osign.], ”Hur gammal är jultomten?”, Expressen 3 december 1945. 
29 Sven Hallén [Gaut], ”På stan”, Dagens Nyheter 24 december 1945. 
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bara på åren efter millennieskiftet blir andelen hela 63 procent. 
Rydberg blir alltså alltmer en ”juldiktare”, vars namn dyker upp 
när vi känner ett behov av att förklara traditioner, ibland när-
mast som ett bihang till den folkkära Jenny Nyström.30  

Detta innebär förstås också att Rydbergs verk, såsom det har 
kommit till uttryck i dagspressen, efterhand har reducerats till de 
texter som kan förknippas med julfirandet, framför allt ”Tom-
ten” och ”Betlehems stjärna”. Det är ett slags ödets ironi att 
dikten ”Tomten” från början inte var tänkt som en julskildring. 
Historien utspelar sig visserligen under ”midvinter” men något 
julfirande förekommer inte. Det är snarast en slump att den 
eftertänksamme titelfiguren, som lite vemodigt betraktar den 
mänskliga tillvaron från en utomståendes position, råkar ha 
samma beteckning som den julklappsutdelande gestalt som först 
senare skulle bli vanlig i svenska hem.  

Det går att betrakta Rydbergs förvandling till juldiktare på 
olika sätt. Å ena sidan kan man se den som en orättvis reduce-
ring av ett rikt författarskap som hade förtjänat att bli håg-
kommet i sin helhet, eller åtminstone i större omfattning än vad 
som nu är fallet. Å andra sidan kan man se det som att Rydberg 
har haft tur som förknippats med något så seglivat som jul-
firandet. Sådana högtider betraktas av många som en möjlighet 
att skapa kontinuitet, att upprätthålla kontakten med tidigare 
generationer och deras kultur. De konkreta traditionerna är vis-
serligen föränderliga, men de ingår i ett slags återupprepandets 
nätverk som är påfallande seglivat. Det traditionella julbordet 
består exempelvis av ett stort antal maträtter, varav flera knap-
past hade överlevt till vår tid om de inte hade placerats i samma 
konstellation som tomtefiguren och julgranen. Denna logik kan 
alltså delvis förklara Rydberg kvarvarande rykte: det är rollen 
som juldiktare som har garanterat honom en plats, om än en 
kraftigt reducerad sådan, i det allmänna medvetandet.  

30 Se t.ex. Märta Holkers, ”Tomtens mamma”, Aftonbladet 26 december 1985. 
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Den glömde författaren 

Rydbergs utrymme i så väl dagspress som litterär offentlighet 
minskar alltså vid mitten av 1900-talet, men till en början går 
processen långsamt. 1945 tryckte Bonniers förlag som sagt ett 
stort antal Rydberg-böcker just innan de skulle förlora sin 
ensamrätt till författarskapet, och under de första åren därefter 
fanns det andra förlag som såg sin chans. Lindqvists förlag 
satsade till exempel på egna utgåvor av Rydbergs mest populära 
romaner, nu med dramatiska omslagsillustrationer i färg. Upp-
sala-förlaget Lindblad gav ut Singoalla och ungdomsromanerna 
Wampyren och Positivspelarne, som då ännu inte utgivits i bok-
form (utan endast som följetongsberättelser i tidningen Jön-
köpingsbladet). Rydberg bör alltså ha varit relativt synlig för 
svenska läsare under slutet av 1940- och början av 1950-talet, då 
dessa böcker ännu fanns kvar på bokhandelsdiskarna. Minnes-
året 1945 spreds Rydbergs porträtt också på frimärken, i en upp-
laga om nästan 120 miljoner exemplar, betydligt fler än mot-
svarande märken till minne av Esaias Tegnér och Erik Gustaf 
Geijer utgivna ungefär samtidigt.31  

Att Rydberg ännu vid mitten av förra seklet kunde förknippas 
med ett slags allmän högtidlighet och andakt bevisas också av att 
inledningen till hans ”Kantat vid jubelfest-promotionen i Upp-
sala den 6 september 1877” (”Jubelfestkantaten”) var en av de 
texter som åren kring 1960 förekom som nyårsdikt i radio och 
TV (flera gånger läst av Max von Sydow), detta sedan skåde-
spelaren Anders de Wahl, mångårig uppläsare av Alfred Ten-
nysons ”Nyårsklockorna” (”Ring Out, Wild Bells”), avlidit 1955 
(Tennysons dikt var så starkt förknippad med de Wahl att den 
först 1977 återinfördes vid Skansens nyårsfiranden, då läst av 
Georg Rydeberg).32  

31 Ernst L. Ekman, ”Frimärksrutan”, Dagens Nyheter 13 december 1975. 
32 Enligt uppgift från Sveriges Televisions arkiv till författaren lästes in-
ledningen till Rydbergs ”Jubelfestkantat” i TV:s nyårssändningar åtminstone 
åren 1960–1962 och 1964–1965. 1959 lästes den i radio (av Gunnar Sjöberg, 
som året därpå gjorde samma uppläsning i både TV och radio) medan Inga 
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Strax därefter, vid mitten av 1960-talet, verkar det dock som 
att Rydbergs ryktbarhet drastiskt avtar. ”Glömd har han inte 
blivit”, skriver Knut Hagberg oroväckande i Svenska Dagbladet 
den 19 september 1965 (även om han samtidigt noterar att ”den 
s k idealismen” inte längre står särskilt högt i kurs), i en kort 
krönika som uppmärksammar att 70 år gått sedan författarens 
död.33 För glömd är just vad Rydberg då höll på att bli, åtmin-
stone i den meningen att han alltmer sällan omnämndes i de 
stora svenska dagstidningarna. Ett drygt decennium senare, mot 
slutet av 1970-talet, var intresset för Rydbergs författarskap så 
lågt att Hans Granlid, i besvikelsen över den dåliga försäljningen 
av hans studie Nya grepp i Rydbergs lyrik (1973), kunde tala om 
”en skandal, vilken dock inte på minsta vis förvånar, emedan den 
är en av många och ingår i den allmänna teknokratiska ned-
skrotningen av det gamla och onyttiga”.34 Under dessa år valdes 
Rydberg bort också av förlag och bokhandlare. Redan vid in-
gången till decenniet kunde litteratursociologen Lars Furuland 
konstatera att bokhandelsbeståndet av Rydbergs verk var ytterst 
begränsat.35  

Vid decennieskiftet 1980 och åren därefter är det ofta själva 
glömskan som diskuteras när Rydberg nämns i dagspressen. I 
maj 1980 hänvisar Bertil Kumlien till Rydbergs dikt ”Den flygande 
holländaren” i en reseskildring på Dagens Nyheters ”Namn och 

Tidblad samtidigt läste Zacharias Topelius ”Vintergatan” i TV (vilket hon 
också gjorde 1957–1958). Se [osign.], ”Radio o[ch]. TV-aktuellt”, Sölves-
borgstidningen 28 december 1960. 
33 Knut Hagberg, ”Om Viktor Rydberg”, Svenska Dagbladet 19 september 
1965. I krönikan lyfter Hagberg särskilt fram Rydbergs arbeten som myt-
forskare, vilket får anses höra till ovanligheterna. Tvåbandsverket Undersök-
ningar i germanisk mythologi beskriver han som ”en djup och genialisk bok 
som vi har större förutsättningar att uppskatta än Rydbergs samtid”. 
34 Hans Granlid, ”Viktor Rydberg”, i Lars Ardelius m.fl. (red.), Författarnas 
litteraturhistoria, del 2 (Stockholm: Författarförlaget, 1978), s. 12. Jfr Hed-
berg, En strid för det som borde vara, s. 42. 
35 Lars Furuland, ”Finns klassikerna att köpa. Lagerhållningen 1971 av klas-
siker och allmänt erkänd 1900-talslitteratur”, i En bok om böcker. Litteratur-
utredningens branschstudier, SOU 1972: 80 (Stockholm: Utbildningsdepar-
tementet, 1972), s. 381. Jfr Hedberg, En strid för det som borde vara, s. 42. 



ANDREAS HEDBERG 

52 

nytt”-sida, men konstaterar samtidigt att ”härom kanske inte 
nutidens skolungdom läser särdeles mycket”. I juli 1985 konsta-
terar Göran Hägg i Aftonbladet (i en kortfattad recension av Rolf 
Lindborgs essä om ”Jubelfestkantaten”) att Rydberg numera hör 
till ”den ’bråte’ som rensats ut av förment progressiva peda-
goger”. Liksom Palmstierna och Söderlund tar Hägg tillfället i 
akt att använda Rydbergs verk som slagträ i den samtida debat-
ten. Det är ”intressant och spöklikt” att se, skriver han, ”hur 
exakt de idéer som Rydberg bekämpade för hundra år sedan 
återkommit”, syftande på 1980-talets ”nyliberalism” som ett sen-
tida eko av ”Mammonsprästens festpredikan” såsom den återges 
i ”Den nya Grottesången”.36 När Viktor Rydberg-sällskapet bil-
dades samma år kommenterades detta närmast hånfullt på 
Dagens Nyheters ”Namn och nytt”-sida under rubriken ”Rydberg 
ihågkommen”: ”Folk somt [sic] tycker att han är bortglömd ska 
nu bl a gå igenom ej publicerat material som förvaras på Nor-
diska museet och se till att han blir ihågkommen”.37 I en tidigare 
notis om planerna för detta sällskap, även den publicerad i 
Dagens Nyheter, ställs frågan ”Vem var Viktor Rydberg?”, som 
även här följs av det tidstypiska konstaterandet att hans namn 
numera sällan nämns i skolan (att detta så ofta konstateras beror 
förstås på att det ännu fanns läsare som kunde minnas att det 
varit annorlunda, det vill säga att Rydberg tidigare ofta nämnts i 
skolan). Kortfattat förklaras också att Rydberg var ”[m]ycket läst 
på sin tid” och ”[f]ick både staty och museum”. Notisen har 
bildsatts med ett fotografi av John Börjesons Rydberg-byst och 
bildtexten ”Sällan nämnd”.38  

Ungefär vid denna tid, vid mitten av 1980-talet, förefaller det 
som att Rydbergs rykte slår i botten. Den drastiska minskningen 
av utrymmet i dagspressen, tillsammans med den lika drastiska 
minskningen av antalet bokutgåvor, har helt enkelt tagit ut sin 

36 Göran Hägg, ”Det var självaste fan, ropade biskopen”, Aftonbladet 29 juli 
1985. 
37 [osign,] ”Rydberg ihågkommen”, Dagens Nyheter 23 december 1985. 
38 Berit Wilson ”Hitåt Rydberg-fans”, Dagens nyheter 19 oktober 1985. 
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rätt. Ännu 1965 kunde Rydberg (av Knut Hagberg i Svenska 
Dagbladet) omtalas som den geniale idealisten (fortfarande i 
enlighet med det idealistiska och panegyriska förhållningssätt till 
litteraturen och författaren som Martinsson beskriver som 
typiskt för tiden fram till 1920-talet). Men de barn som föddes då 
tycks ha fått begränsade kunskaper om Rydberg under sin skol-
gång. I sin krönika till sjuttioårsminnet av författarens död är 
Hagberg inne på demografiska förklaringar till varför Rydberg-
minnet bleknar; ”de levande som har några personliga minnen 
av honom torde vara lätt räknade” konstaterar han.  

Detta förhållande tycks vara väsentligt. Den sista generatio-
nen som började läsa Rydberg medan han ännu levde (och som 
alltså var födda vid mitten av 1870-talet) bör helt ha försvunnit 
under 1960- och 1970-talen. Ingen kunde nu längre minnas hur 
han hade behandlats i offentligheten under sin livstid, och då 
främst i samband med och åren före sin död, då han verkligen 
var en centralgestalt i litterära kretsar (profeten, siaren, natio-
nalskalden). På något sätt verkar hans rykte ha varit beroende av 
hans egen personliga närvaro, trots att Hagberg beskriver honom 
som närmast folkskygg (”enslingen på Ekeliden”).39 När han själv 
försvunnit, på så sätt att ingen längre kunde minnas honom som 
person, slutade man också att läsa hans verk. Rollen som för-
fattare och tänkare vars idéer präglat det svenska folkets vardags-
syn hade kring 1970 övertagits av helt andra aktörer; i oktober 
1970 föreslog Gunnar Helén i Expressen att Rydbergs centrala 
position för sekelskiftets svenskar nu hade övertagits av radio-
mannen Sven Jerring.40 

Rydberg förr, nu och framdeles 

Det är inte särskilt mycket som har förändrats vad gäller Ryd-
bergs berömmelse sedan slutet av 1980-talet. Utgivningen av 

39 Hagberg, ”Om Viktor Rydberg”. 
40 Gunnar Helén, ”Sven Jerring”, Expressen 6 oktober 1970. En sökning i 
”Svenska dagstidningar” ger 368 träffar för ”Sven Jerring” under år 1970 och 
179 för ”Viktor Rydberg”. 
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hans verk är fortfarande mycket begränsad. Möjligen kan man se 
en tendens till ett ökat antal omnämnanden i dagspressen under 
slutet av 1990-talet. Värt att notera är däremot att de som fort-
farande talar om Rydberg har bytt strategi, en förändring som 
blir tydlig åtminstone från slutet av 1970-talet, det vill säga sam-
tidigt som glömskan tätnar kring författarens namn. Han om-
talas inte längre som den store idealisten, som den som kan 
förena genom humanistiska eller nationella ideal, utan snarare 
som ”ett sammansatt fenomen”, som ”socialt medveten”,41 som 
radikal, liberal och progressiv42 eller socialt relevant.43 Här kan 
man se ett slags konsolidering av den rebelliska och samman-
satta Rydberg-gestalt som tidigare förts fram av forskare och 
kritiker som Victor Svanberg (i avhandlingen om Singoalla från 
1923 och i den efterföljande studien Novantiken i Den siste 
atenaren 1928), Olof Lagercrantz (i essän ”En uppretad ärke-
ängel” 1961) och Hans Granlid (i inledningen till antologin Vår 
dröm är frihet 1973). 

Den nya strategin kan betraktas som en naturlig följd av 
litteratursamhällets gradvisa förändring. De som ville bevara 
minnet av Rydbergs författarskap tycks ha funnit sig i att det inte 
längre räckte med att upprepa äldre tiders berömmande signal-
ord – de hade snarast motsatt effekt under det som Karl Erik 
Lagerlöf har kallat för ”strömkantringens år”.44 I stället behövde 
man ett nytt ”beskrivningsspråk”, förenligt med den nya tids-
andan. Samtidens läsare var inte lika intresserade av det tidiga 
1900-talets romanförfattare och deras försök att – som förfat-
taren Ola Larsmo har beskrivit det – ”skriva ihop den kluvna 
världen”.45 Tiden för de stora berättelserna med deras mono-
litiska verklighetsbeskrivning var över; i stället ville man fram-

41 Runar Mangs, ”Rosenberg i Rydbergs anda”, Dagens nyheter 4 april 1977. 
42 Leif Carlsson, ”’Lillebror’ och Grottekvarnen”, Svenska Dagbladet 19 sep-
tember 1990. 
43 Mikael Löfgren, ”Tomtens perspektiv”, Dagens Nyheter 22 september 1995. 
44 Karl Erik Lagerlöf, Strömkantringens år och andra essäer om den nya 
litteraturen (Stockholm: PAN/Norstedts, 1975), passim. 
45 Ola Larsmo, Odysséer. Essäer (Stockholm: Bonnier, 1990), s. 22f. 
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häva och analysera konflikter och motsägelser. När det gäller 
Rydberg var detta retoriska skifte särskilt påkallat, om än kom-
plicerat. Hans storhetstid hade sammanfallit med den idealis-
tiska litteratursynens hegemoni. Nu tvingades man göra helt om 
för att söka efter en helt annan Rydberg, den som Lagercrantz 
kallade för ”vulkan” och som framstår som mer förenlig med en 
historisk-empirisk eller psykologisk-symbolisk litteratursyn.46  

Detta omstörtande projekt visade sig svårt att genomföra med 
framgång – kanske för att denne ”nye Rydberg” var svår att loka-
lisera, eller för att han var svårare att presentera på ett peda-
gogiskt effektivt sätt – och resultaten har av allt att döma blivit 
blygsamma. Försöken att återupprätta Rydbergs namn är nu-
mera relativt få, ofta sammankopplade med olika jubileer, såsom 
hundraårsdagen av författarens död 1995 eller hundrafemtio-
årsfirandet av Singoallas första publicering 2007. Sedan millen-
nieskiftet överträffas sådana resonerande texter av helt andra, 
bland vilka tre kan nämnas som kvantitativt synbara: döds-
annonser med några rader ur ”Jubelfestkantatens” recitativ 
(”Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, / vad skönt du drömt, 
kan ej av tiden härjas / det är en skörd, som undan honom bär-
gas / ty den hör evighetens rike till.”), lokaltidningsreportage om 
julkonserter (där ”Betlehems stjärna” framförts) samt skämt-
samma parafraser av dikten ”Tomten”.  

Just parafraserna är förstås en lämplig värdemätare för Ryd-
bergs nutida status. Å ena sidan slås den litteraturhistoriskt 
orienterade läsaren av diskrepansen mellan den ofta skämtsam-
ma tonen och mellankrigstidens idealistiska retorik. Samtidens 
kåsörer har liksom vridit dikten ur den uppburne Rydbergs 
händer, på ett sätt som för tidigare generationer sannolikt hade 
uppfattats som respektlöst. Å andra sidan är dessa putslustiga 
stilövningar (om samtidens svenskar som ”[k]ollar internet intill 
midnattstimma”47 eller om en midsommarnatt vars ”köld är 

46 Lagercrantz, Svenska lyriker, s. 14. 
47 Ingela Hellqvist, ”Julstämning i förändring”, Åkersberga Kanalen 22 
december 2015. 
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svår”48) naturligtvis det yttersta beviset på att Rydbergs verk har 
spridits brett och djupt i vår kultur, och att han i någon mån 
kommer att bli kvar där under en överskådlig framtid.  

Parafraserna är ofta utformade på så sätt att de förhåller sig 
till den exakta samtiden. Rydbergs dikt, dess grundläggande 
rytm och återkommande formuleringar, blir ett slags kärl i vilket 
nästan vad som helst kan hällas. Samtidens enskildheter filtreras 
genom ett allmängiltigt kulturgods. På så sätt uppstår olika reto-
riska effekter när gammalt ställs mot nytt, nostalgi mot nyhets-
värde och högtid mot vardag. ”Tomten” blir därmed (i likhet 
med andra välkända dikter, till exempel Gustaf Frödings ”Det 
var dans bort i vägen” och Karin Boyes ”Ja visst gör det ont”) en 
av många substanser i ett slags eftervärldens språkliga labora-
torium. Kanske är det på detta sätt som poesi måste överleva 
under lång tid, alltså genom att underställas folkets kreativitet. 
Rydberg hade en liknande vision för kristendomen i sin genom-
brottsbok Bibelns lära om Kristus, det vill säga att trosläran är 
sann och enkel nog att sättas direkt i händerna på de troende, 
som ju är religionens egentliga aktörer (snarare än att gå 
omvägen via prästerskapet). På samma sätt måste kanske poesin 
– om den ska finnas kvar – vara poesiläsarnas. Så länge den
förblir ett verksamt stilmedel kommer vi att minnas den.
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Viktor Rydberg i världen 
Skönlitteratur i översättning 

Yvonne Leffler 

”Rydberg var under sin livstid ringa känd utanför sitt eget land. 
Det är dock inte otroligt att Rydbergs postuma rykte kommer att 
bli större än det under hans livstid.” Så skriver förläggaren 
Fredk. J. Crowest i förordet till Josef Fredbärjs engelska över-
sättning av Singoalla 1904.1 En genomgång av vad som har över-
satts av Viktor Rydbergs skönlitterära författarskap bekräftar 
Crowests ord. Rydberg slog inte igenom internationell under sin 
livstid. Däremot fick han mer spridning utanför hemlandet 
decennierna efter sin död. Det är ändå inte möjligt att kalla 
honom en vida läst författare med stor transnationell spridning 
vid en kartläggning av vad som har översatts fram till idag. Inte 
ens under den tid hans litteratur fick mest uppmärksamhet, 
alltså efter hans död 1895 och fram till 1920-talet, blev hans 
romaner populära utanför Sverige, i synnerhet inte i jämförelse 
med dåtidens kvinnliga romanförfattare, Emilie Flygare-Carlén, 
Fredrika Bremer och Marie Sophie Schwartz. Under 1800-talet 
fick hans verk till och med något mindre spridning än hans 
manliga föregångare, Carl Jonas Love Almqvist (fig.1).  

1 Fredk. J. Crowest, ”Publishers’ Note”, Singoalla, övers. Josef Fredbärj (Lon-
don, Newcastle: Walter Scott Publishing, 1904), s. x. 
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Nu är den bild som visas i figur 1 inte helt rättvis, eftersom 
Rydberg debuterar senare än de övriga med undantag av 
Schwartz. Han skrev därtill färre romaner och prosaberättelser 
än de andra författarna, egentligen bara fem romaner som kom i 
bokform under hans livstid: Fribytaren på Östersjön (1857), 
Singoalla (1857), Den siste athenaren (1859), Vapensmeden 
(1891) och De vandrande djäknarne (1896).2 Därtill kom förstås 
julsagan Lille Viggs äfventyr på julafton som illustrerad bok 1875. 
En del av Rydbergs populära kulturhistoriska verk översattes 
också och bör därför ingå i kartläggningen, framför allt Romer-
ska sägner om apostlarna Paulus och Petrus (1874) och Romerska 
kejsare i marmor, som ingår i Romerska dagar (1874–1876). Men 
inte heller om dessa titlar tas med blir spridningen av hans 
prosaverk utanför Sverige särskilt stor.  

Detsamma gäller Rydbergs dikter och längre diktverk. Att det 
är få diktverk som översattes beror antagligen på att det är svårt 
att översätta texter i bunden form. Som Franco Moretti med 
många andra har påpekat: det är lättare att översätta berättelser 
eftersom de är mindre språkligt bundna än lyrik och versbundna 
diktverk.3 I den mån enskilda dikter av Rydberg har blivit över-
satta och spridits på andra språk är de dessutom besvärliga att 
hitta, eftersom de ofta döljs i sampublikationer, antologier och 
tidskrifter. Flera av Rydbergs längre diktverk, som Den nya 
grottesången, blev dock översatta till vissa språk och trycktes då 
som enskilda publikationer.4 En del av hans enskilda diktverk i 
översättning, som Dexippos, har katalogiserats på titeln trots att 

2 De vandrande djäknarne, först tryckt som följetong 1856, kom inte ut i 
bokform förrän året efter Rydbergs död. Denna publicering var godkänd av 
Rydberg. Däremot motsatte han sig utgivning av sina tidiga följetonger från 
1848–1851 (Vampyren, Ett äventyr i finska skärgården och Positivspelarne). 
Dessa kom inte ut i bokform förrän 1957. 
3 Franco Moretti, Distant Reading (London & New York: Verso, 2013), s. 97. 
4 Den nya Grottesången kom på finska som Grottemyllu, övers. Niilo Wainio 
och ingår Poimulehtia (Helsingfors: Weilin & Göös, 1895), s. 151–192. Året 
efter kom som enskild publikation Uusi Grottelaulu, övers. Severi Nyman 
(Helsingfors: Otava, 1896). 
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de inte har tryckts som egen publikation.5 De är då möjliga att 
hitta med dagens digitala metoder.  

Hittills har ingen undersökt i vilken omfattning Rydbergs 
verk översattes och spreds på andra språk. Förutom Karl War-
burgs ofullständiga förteckning över 1800-talets översättningar i 
kommentarerna till Rydbergs samlade skrifter 1896–1899 har 
inget försök till bibliografisk kartläggning gjorts.6 Syftet med 
denna studie är tvåfaldigt. För det första är avsikten att presen-
tera resultatet av en nyligen genomförd inventering av antalet 
översättningar och publicerade utgåvor av Rydbergs skönlittera-
tur utanför Sverige med särskild tonvikt på hans prosaberättel-
ser. De bibliografiska uppgifterna är baserade på tillgänglig 
information ur dagens digitaliserade nationalbiblioteks kataloger 
och databaser.7 För det andra är avsikten att undersöka vad som 
utmärker den transnationella utgivningen av Rydbergs verk, vil-
ka titlar som blivit mest spridda och på vilka språk och i vilka 
länder Rydberg har fått störst genomslag under 1800-talet och 
fram till idag. Därtill redovisas vad som särskiljer den trans-

5 Dexippos kom på tyska som Descippos, övers. Emil Jonas (Greslau, 1899) 
och trycktes i en tidskrift men finns ändå katalogiserad i Libris som enskild 
publikation. Också översättningarna till isländska, som Dexippos: í Aþenu-
borg árið 267 e. Kr., övers. Jakob Jóh. Smári (Reykjavik, 1928) publicerades 
först i en tidskrift men har fått en egen post i den nationella isländska 
bibliotekskatalogen, liksom nytrycken 1936 och 1960. 
6 Viktor Rydberg, Skrifter 1–10, utgivning Karl Warburg, Stockholm: Albert 
Bonniers förlag, 1896–1899. 
7 Redovisningen av Rydbergs spridning i översättning baseras på SWED 
2018, en bibliografisk databas som har konstruerats i anslutning till forsk-
ningsprojektet ”Swedish Women Writers on Export in the Nineteenth Cen-
tury”, Göteborgs universitet 2014–2017. Databasen förtecknar samtliga ut-
gåvor av Rydbergs skönlitterära verk utgivna i bokform eller som separata 
publikationer på svenska och i översättning med utgivning fram till 2018. 
De bibliografiska uppgifterna baseras på digitalt tillgängliga uppgifter ur 
internationella bibliotekskataloger. För en lista över vilka källor som ligger 
till grund för SWED se ”Appendix”, i Yvonne Leffler, Åsa Arping, Jenny 
Bergenmar, Gunilla Hermansson & Birgitta Johansson Lindh, Swedish 
Women’s Writing on Export: Tracing Transnational Reception in the Nine-
teenth Century, Göteborg: LIR.skrifter 10, 2020, s. 323–327. 
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nationella utgivningen av Rydberg i jämförelse med andra sam-
tida svenska författare. 

Fig. 1. Totalt antal utgåvor av översatta prosaverk, titlar och utgåvor 
1800–1899. 

De första översättningarna till danska, engelska, 
tyska och franska 

Som för många andra svenska 1800-författare blev några av Vik-
tor Rydbergs texter tidigt översatta till danska. Det första som 
översattes var hans historiska roman Fribytaren på Östersjön 
(1857), som först gick som följetong i Helsingørs Avis och sedan 
trycktes som bok med titeln Sørøveren i Østersøen 1858, alltså ett 
år efter den svenska originalutgåvan.8 Åtta år senare, 1866, kom 
Singoalla (1857) på samma danska förlag, J. Wagners förlag i 

8 Viktor Rydberg, Sørøveren i Østersøen. Efter det Svenske. Feuilleton til 
”Helsingørs Avis” (Helsingör: J. Wagner’s Forlag, 1858). 
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Helsingör.9 Det dröjde sedan ytterligare sju år innan nästa verk 
kom på danska, Medeltidens magi (1865).10 Året därefter, 1874, 
inledde Otto Borschsenius sin omfattande översättning av Ryd-
berg med Den siste athenaren (1859) och Romerska sägner.11 Tre 
år senare kom hans översättning av Romerska dagar med en 
andra upplaga 1884.12 Trots denna inledningsvis glesa utgivning 
på danska förefaller Rydbergs romaner och andra prosaverk ha 
blivit populära under 1800-talet. Fram till och med 1906 publi-
cerades på danska Fribytaren på Östersjön fyra gånger, Singoalla 
två, Den siste athenaren tre och Vapensmeden (1891) två gånger. 
Den senare trycktes ytterligare en gång 1943.13 Alla dessa verk 
översattes av Otto Borchenius, som hade en viktig funktion som 
kulturförmedlare för Rydbergs mottagande i Danmark.14 Där-
emot översatte han inte Lille Viggs äfventyr på julafton som först 
kom som Lille Viggos Juleaeventyr i Inger Harbou Vikströms 
översättning 1900 och sedan i slutet på 1900-talet som Lille Viggs 
eventyr juleaften i Ellen Kirks översättning.15 

9 Viktor Rydberg, Singoalla (Helsingör: J. Wagner’s Forlag, 1866). 
10 Viktor Rydberg, Middelalderens magi (Köpenhamn: W. Prior, 1873). 
11 Viktor Rydberg, Den sidste Athenienser, övers. Otto Borchsenius (Köpen-
hamn: Schou, 1874); Viktor Rydberg, Romerske Sagn om Apostlerne Paulus 
og Petrus, övers. Otto Borchsenius (Köpenhamn: A. Schous Forlag, 1874). 
12 Viktor Rydberg, Romerske Dage, övers. Otto Borchsenius (Köpenhamn: A. 
Schous Forlag 1877, 1884). 
13 Viktor Rydberg, Sørøveren i Østersøen (Helsingör: J. Wagner’s Forlag, 
1858): Fribytteren paa Østersøen, övers. Otto Borchenius (Köpenhamn: 
Schou, 1875; Köpenhamn: Roms Forlagsforretning, 1878; Köpenhamn: 
Gyldendal, 1906). Viktor Rydberg, Singoalla (Helsingör: J. Wagner’s Forlag, 
1866); Singoalla, ill. Carl Larsson, övers. Otto Borchsenius (Köpenhamn: 
Gyldendal 1895). Viktor Rydberg, Den sidste Athenienser, övers. Otto 
Borchsenius (Köpenhamn: Schou 1874, 1878; Köpenhamn: Gyldendalske 
Boghandel, 1906). Viktor Rydberg, Vaabensmedden. Fantasier paa Bag-
grund af Reformationstiden, övers. Otto Borchsenius (Köpenhamn: Andr. 
Schous forlag, 1892; Köpenhamn: Gyldendalske Boghandel, 1906; Köpen-
hamn: Det Danske Forlag, 1943). 
14 Karl Warburg, Viktor Rydberg. En lefnadsteckning, II (Stockholm: Bon-
nier, 1900), s. 579–584. 
15 Viktor Rydberg, Lille Viggos Juleaeventyr, övers. Inger Harbou Vikström 
(Köpenhamn: Alexander Brandt, 1900); Viktor Rydberg, Lille Viggs eventyr 
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Normalt spreds svensk 1800-talslitteratur på den europeiska 
bokmarknaden via danska och tyska översättningar. Visserligen 
översattes Fribytaren på Östersjön och Singoalla snabbt till 
danska men detta ledde inte omedelbart till fortsatt översättning 
till tyska. För Rydberg skedde i stället en tidig introduktion på 
engelska tack vare en av hans äldre och internationellt ryktbara 
författarkollegor, Fredrika Bremer. Det var hon som initierade 
den första engelska översättningen av Den siste athenaren som 
trycktes i Philadelphia i USA redan 1869. Det innebar att när 
samma roman publicerades på danska år 1874 hade den redan 
funnits på engelska i fem år. I förordet beskriver översättaren 
William Widgery Thomas Jr hur han under sitt besök i Stock-
holm blev övertalad av Bremer att översätta romanen. Infogat på 
slutet av förordet finns också ett brev från Bremer daterat den 8 
december 1865, där hon tackar Thomas för att med sin över-
sättning av Den siste athenaren ”ha gett den amerikanska pub-
liken den bästa och mest geniala historiska roman någonsin 
skriven på svenska”.16 

Det var alltså med dessa uppskattande ord av Bremer, som 
Rydberg introducerades för den amerikanska publiken. Sedan 
tidigt 1840-tal var Bremer en av dåtidens mest spridda och lästa 
romanförfattare i USA. Hennes resa till Amerika 1849–1851 
bidrog ytterligare till att förstärka intresset för hennes romaner 
och för svensk litteratur i allmänhet på andra sidan Atlanten.17 
Det är alltså troligt att Bremers infogade brev medverkade till att 
Den siste athenaren snabbt blev populär bland den amerikanska 
publiken och kom i två nya upplagor, en 1879 och en fyra år 

juleaften, ill. Harald Wiberg, övers. Ellen Kirk (Köpenhamn: Gyldendal 
1981, 1982). 
16 William Widgery Thomas Jr, ”Introduction”, i Viktor Rydberg, The Last 
Athenian, övers. William Widgery Thomas Jr. (Philadelphia: T. B. Peterson 
& Brothers, 1869), s. 23. 
17 Åsa Arping, ”’The Miss Austen of Sweden’. Om Fredrika Bremer i 1840-
talets USA och litteraturhistorisk omvärdering”, Tidskrift för litteraturveten-
skap 2018: 1–2, s. 18–33. 
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senare 1883.18 Denna framgång kan också ha bidragit till att två 
andra verk kom på engelska samma år 1879: Medeltidens magi 
och Romerska dagar. Den senare kom i en andra upplaga 1887 
och därtill översattes Romerska sägner till engelska 1898.19 Vad 
gäller fler romaner på engelska dröjde det till 1891 innan Fri-
bytare på Östersjön trycktes i Caroline Broomalls översättning, 
och ytterligare ett decennium innan Singoalla publicerades i Axel 
Josephssons översättning 1903.20 Ett år efter den första ame-
rikanska utgåvan publicerades Singoalla också i Josef Fredbärjs 
översättning i England 1904 med ytterligare en upplaga 1908.21 
Senare på 1900-talet kom Lille Viggs äfventyr på julafton och 
Tomten i engelsk översättning, år 1924 respektive 1981.22  

Med denna snabba marknadsföring på engelska skiljer sig 
den internationella lanseringen av Rydbergs verk från andra 
svenska författares. Det normala för svensk 1800-talslitteratur 
var att via översättningen till danska översättas till tyska. För 
Rydberg var det först den tredje översatta romanen till danska, 
Den siste athenaren, som följdes upp av en översättning på tyska 

18 Viktor Rydberg, The Last Athenian, övers. William Widgery Thomas Jr. 
new edition (Philadelphia: T. B. Peterson & Brothers, 1879, 1883). 
19 Viktor Rydberg, The Magic of the Middle Ages, övers. August Hjalmar Ed-
gren (New York: H. Holt & Co, 1879); Viktor Rydberg, Roman Days, övers. 
Alfred Corning Clark (New York: G. P. Putman’s Sons, 1879, 1887); Viktor 
Rydberg, Roman Days, övers. Alfred Corning Clark (London: Sampson Low, 
Marston, Searle & Rivington, 1879); Viktor Rydberg, Roman Legends about 
the Apostles Paul and Peter, övers. Ottilia von Duben (London: E. Stock, 
1898). 
20 Viktor Rydberg, The Freebooter of the Baltic, övers. Caroline L. Broomall 
(Media, Penn: Cooper & Vernon, 1891); Viktor Rydberg, Singoalla. A Ro-
mance, övers. Axel Josephsson (New York: Grafton Press, 1903). 
21 Viktor Rydberg, Singoalla. A Medieval Legend, övers. Josef Fredbärj (Lon-
don, Newcastle-on-Tyne: Walter Scott Publishing Co, 1904, 1908). 
22 Viktor Rydberg, Little Vigg’s Chrismas Eve. A Swedish Tale (Wien, Lon-
don, New York: Sesame Publ. Co, 1924); Viktor Rydberg, The Christmas 
Tomten, övers. Lone Thygesen Blecher & George Blecher, ill. Harald Wiberg 
(London: Hodder & Stoughton, 1981); The Christmas Tomten, övers. Lone 
Thygesen Blecher & George Blecher, ill. Harald Wiberg (New York: Coward, 
McCann & Geoghegan 1981). 
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med titeln Der letzte Athenienser (1875).23 Direkt efter kom Ro-
merska sägner med titeln Römische Sagen über die Apostel Paulus 
und Petrus (1876).24 Denna introduktion på tyska ledde dock inte 
till fler översättningar. Först tio år senare, 1885, översattes Singo-
alla med en nyutgivning 1890.25 Därtill trycktes flera nya upp-
lagor av Romerska kejsare i marmor och Romerska sägner i bör-
jan av 1900-talet.26 Vid samma tid spreds ytterligare en översätt-
ning av Den siste athenaren (Der letzte Athener, 1901) och Lille 
Viggs äfventyr på julafton (Klein Viks Abenteuer am Weihnacht-
abend, 1902).27 1908 kom Vapensmeden (Der Waffenschmied) på 
tyska och därefter en nyöversättning av Lille Viggs äfventyr på 
julafton med ny tysk titel: Abenteuer des kleinen Vigg am 
Heiligabend, 1910.28 På 1920-talet trycktes ytterligare nya över-
sättningar av Lille Viggs äfventyr på julafton, Den siste athenaren 

23 Viktor Rydberg, Der letzte Athenienser. Culturgeschichtlicher Roman, 
övers. Emil J. Jonas (Leipzig: Günther, 1875). 
24 Viktor Rydberg, Römische Sagen über die Apostel Paulus und Petraus, 
övers. Emil J. Jonas (Leipzig: Theile 1876). 
25 Viktor Rydberg, Singoalla. Eine Phantasie, övers. M. L. Sunder (Leipzig: 
Reclam, 1885, 1890). Vid denna tid gav Bonnier också ut Fädernas gudasaga 
på tyska i en utgåva för ungdomar: Viktor Rydberg, Die Göttersage der 
Väter. Für die Jugend erzählt, övers. Josef Hiersche (Stockholm: Bonnier, 
1911). Denna har översatts till engelska så sent som 2003: Viktor Rydberg, 
Our Fathers’ Godsaga. Retold for the Young, övers. William P. Reaves (Lin-
coln N.Y.: iUnivers, 2003). 
26 Viktor Rydberg, Römische Legenden von den Aposteln Paulus und Petrus, 
övers. Josef Fredbärj (Wismar, Mecklenburg: Bartholdi, 1907); Viktor Ryd-
berg, Römische Kaiser in Marmor, övers. E. Cornelius (Stuttgart: Hobbing, 
1907); Viktor Rydberg, Römische Cäsaren in Marmor, övers. Josef Fredbärj 
(Halle an der Saale: Hendel, 1909, 1913). De två konsthistoriska essäerna i 
Romerska dagar gavs också ut 1911 i Reclams Universal-bibliothek (nr 
5256): Viktor Rydberg, Die Venus von Milo. Antinous. Zwei kunstgeschicht-
liche Untersuchungen, övers. Josef Fredbärj (Leipzig: Reclam, 1911). 
27 Viktor Rydberg, Der letzte Atener, övers. M. C. Fiesel (Hendel: Halle a.d. 
S., 1901); Viktor Rydberg, Klein Viks Abenteuer am Weihnachtsabend (Ber-
lin: Schriftenvertriebsanst, 1902). 
28 Viktor Rydberg, Der Waffenschmied, övers. Franziska Rosenbach-Merkel 
(Darmstadt: Hobbing, 1908); Viktor Rydberg, Abenteuer des kleinen Vigg 
am heiligabend (Darmstadt: Hobbing, 1910). 
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samt en tysk skolupplaga av Singoalla.29 Nu kom också den första 
översättningen till tyska av Fribytaren på Östersjön 1924, utgiven 
av Schneider i Berlin, Leipzig och Wien och därmed med stor 
geografisk spridning inom de tyskspråkiga delarna av Europa.30  

Fastän Rydbergs började översättas till franska redan på 1870-
talet skiljer sig den franska lanseringen från den på danska, tyska 
och engelska. Det är inte som på de tidigare språken en av de 
historiska romanerna som först översattes utan julsagan Lille 
Viggs äfventyr på julafton. Utgivningen skedde inte heller utan-
för Sverige, i ett franskspråkigt land, utan av C.E. Fritzes bok-
handel i Stockholm.31 Först tretton år efter denna utgivning, 
1889, trycktes den första översättningen av La veille de Noël du 
petit Vigg i samlingen Nouvelles suédoises i Paris med en nyutgåva 
1892.32 Samma år som första Paris-utgåvan av julsagan trycktes 
kom också en översättning av Romerska kejsare i marmor med 
utgivning i Sverige.33 Först 1913 publicerades en översättning av 
hans andra romerska verk, Romerska sägner om apostlarna Paulus 
och Petrus, med utgivning i Schweiz.34 Det skedde alltså inget 
större genomslag på franska under Rydbergs livstid. Först i 
början av 1900-talet kom Singoalla och Den sista athenaren på 
franska. Det ska dock påpekas att medan Singoalla först spreds 

29 Viktor Rydberg, Der letzte Athener, övers. M. C. Fiesel (Halle: Handel, 
1920); Viktor Rydberg, Das seltsame Weihnachtserlebnes des kleinen Vigg, 
övers. Eugenie Hoffmann (Wien: Konegen, 1920, 1925); Viktor Rydberg, 
Singoalla. Für Schulgebrauch ausgewwählt und erklärt von Paul Heirich 
(Biefeld: Velhagen & Klasing, 1927). 
30 Viktor Rydberg, Der Korsar, övers. Valeska Schmidt & Magarete Rabenow 
(Berlin, Leibzig, Wien: Schneider, 1924).  
31 Victor Rydberg, La veille de noël du petit Vigg (Stockholm: C. E. Fritzes 
bokhandel, 1876). 
32 Viktor Rydberg, La veillèe de Noël du petit Vigg, övers. Fernande Duperré 
de l’Isle, ingår i Nouvelles suédoises (Paris: Conin & Cie, 1889, 1892); Viktor 
Rydberg, Le merveilleux Noël de Vigg, övers. Sandrine de Solan (Paris: 
Biblioèque Sainte-Geneviève, 2009).  
33 Viktor Rydberg, Profils romains. Études d’après les marbres, övers. Ernest 
Gallio (Lund: Hj. Möller, 1889). 
34 Viktor Rydberg, Traditions romaines concernant les apôtres St. Pierre et St 
Paul, övers. Josef Fredbärj, ill. Ed. Elzinge (Genève: Atar, 1913). 
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på franska med utgivning i Sverige, trycktes Den siste athenaren i 
Paris av den svenska förläggaren Per Lamm.35 På franska med 
utgivning i Paris kom dock dikten Tomten 1913. Först 2009 kom 
en nyöversättning av Lille Viggs äfventyr på julafton.36  

För fortsatt spridning på andra latinska språk var översätt-
ningar till franska viktiga för svensk 1800-talslitteratur. Detta 
gällde också för Rydbergs verk. Det var troligen den franska 
översättningen av Singoalla från år 1900 som resulterade i att 
romanen senare spreds söder om Alperna. Romanen kom på 
italienska i åtminstone två översättningar i början av 1900-talet, 
1904 och 1909. Den spreds på italienska i totalt fyra utgåvor fram 
till 1920.37 Singoalla och Den siste athenaren översattes också till 
spanska i början av 1900-talet. Singoalla kom redan 1902 och 
Den siste athenaren 1904 med en andra utgåva på 1920-talet, 
dock utan exakt angivet årtal.38 Bland översättningar till syd-

35 Viktor Rydberg, Singoalla, övers. Josef Fredbärj (Stockholm, Paris, Fritze, 
1900); Viktor Rydberg, Singoalla, övers. Josef Fredbärj (Skövde: Bok-
tryckeri-bolaget, 1900) (dessa båda utgåvor trycktes också som särtryck ur 
Redogörelse för allmänna läroverket i Skara); Viktor Rydberg, Singoalla, 
övers. Josef Fredbärj & Per Lamm, ill. Carl Larsson (Paris: Pierre Douville, 
1907); Viktor Rydberg, Le dernier des Athéniens. Roman du temps de Julien 
l’Apostat, övers. Mlle Calemard du Genestoux (Paris: P. Lamm, 1901). 
36 Viktor Rydberg, Le tomté, övers. Thekla Hammar (Paris: Larousse, 1913); 
Viktor Rydberg, Le merveilleux Noël de Vigg, övers. Sandrine de Solan 
(Paris: Bibliothèque Sainte Geneviève, 2009). 
37 Viktor Rydberg, Singoalla. Fantasia di Victor Begdeberg; versione libera, 
övers. Mariana Cavalierie, publ. i L’Italia moderna, nr 22, s. 1561–1576 
(Rom, 1904); Viktor Rydberg, Singoalla. Racconto svedese, övers. Josef Fred-
bärj (Pescara: Abruzzese, 1909); Vittorio Rydberg, Singoalla. Romanzo, 
övers. Josef Fredbärj (Lanciano: Crabba editore, 1912); Viktor Rydberg, 
Singoalla (Lanciano: Carabba, 1920). 
38 Viktor Rydberg, Singoala. Novela sueca, övers. Josef Fredbärj (Valencia: F. 
Sempere, 1902); Viktor Rydberg, Singoala. Novela completa (Madrid, 1946); 
Viktor Rydberg, El último Ateniense. Novela del tiempo de Juliano el 
Apostata, övers. Francisco Casanovas (Barcelona: Editorial Artística Espa-
ñola, 1904; Barcelona, Madrid: Maucci/F. Granada, 192x?). 
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europeiska språk bör också nämnas en översättning till grekiska 
av Romerska sägner 1921.39 

Fortsatta översättningar till nordiska och 
europeiska språk  

Den engelska förläggaren Fredk. J. Crowests påstående att Viktor 
Rydberg skulle bli mest uppskattad efter sin död har visat sig 
gälla framför allt på andra nordiska språk. Förutom den tidiga 
och kontinuerliga utgivningen på danska – med trolig spridning 
också i Norge och Island – kom också några verk på andra 
nordiska språk i slutet av 1800-talet med fortsatt utgivning på 
andra sidan seklet. På norska kom endast Fribytaren på Östersjön 
under 1800-talet, och då samma år som Rydberg dog, 1895, med 
utgivning i USA.40 Från mitten av 1900-talet när norska börjat 
gälla som litteraturspråk i Norge kom i norsk översättning 
Vapensmeden 1946, Singoalla 1950, Tomten, 1961 och Lille Vigg 
äfventyr på julafton 1981.41 Av dessa har Tomten och Singoalla 
publicerats tre gånger.42 På isländska ser det annorlunda ut. Här 
var det Singoalla och Lille Viggs äfventyr på julafton som först 
översattes 1916 respektive 1917.43 Av dessa är det Lille Viggs 

39 Viktor Rydberg, Βίκτωρος Ρύδβεργ; μετάφρασις απο το σουηδικόν Ι. Ε. 
Χρυσάφη, övers. Ι. Ε. Χρυσάφη (Athen: Ελευθερουδάκης, 1921). 
40 Viktor Rydberg, Fribytteren paa Östersjöen (Minneapolis, 1895). 
41 Viktor Rydberg, Våpensmeden, övers. Eva Mathiesen (Oslo: Bokkom-
misjon, 1946); Viktor Rydberg, Singoalla (Oslo: Ansgar, 1950); Viktor Ryd-
berg, Nissen, ill. Harald Wiberg, övers. André Bjerké (Oslo: Aschehoug, 
1961); Viktor Rydberg, Lille Viggs forunderlige opplevelser på julaften, övers. 
Oddvar Aurstad (Oslo: Aschehoug, 1981). 
42 Viktor Rydberg, Nissen, ill. Harald Wiberg, övers. André Bjerke (Oslo: 
Aschehoug, 1961, 1977, 1987); Viktor Rydberg, Singoalla (Oslo: Ansgar, 
1950); Viktor Rydberg, Singoalla, övers. Ruth Nissen-Drejer (Oslo: Kristen 
ungdom, 1965, 1972). 
43 Viktor Rydberg, Singoalla. Skáldsaga fra 14. Öld, övers. Guðmund Guð-
mundsson (Reykjavik: Bókaverzlun Ársæls Árnasonar, 1916–1917); Viktor 
Rydberg, Jólin hans Vöggs litla, övers. Ágúst H. Bjarnason (Reykjavik, 1917). 
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äfventyr på julafton (Jólin hans Vöggs litla) som har spridits mest 
på isländska, i tre olika utgåvor/upplagor fram till 1981.44 

Till skillnad från flertalet rikssvenska författare är det inte på 
danska utan på finska som Rydbergs skönlitteratur har fått störst 
spridning. Under hans livstid publicerades Romerska sägner och 
Den siste athenaren 1891.45 Samma år som Rydberg dog, år 1895, 
trycktes Lille Viggs äfventyr på julafton (Pikku Simon seikkailut 
joulu-iltana), Singoalla och Vapensmeden (Aseseppä).46 Direkt 
efter kom De vandrande djäknarne (Kuljeksivat teinit, 1898) och 
Fribytaren på Östersjön (Itämeren risteilijä, 1899).47 Flertalet verk 
spreds i nya utgåvor och översättningar under 1900-talet. Juhani 
Ahos översättning av Lille Viggs äfventyr på julafton från 1895 
följdes upp av Arvid Järnefelts år 1900 och sedan på nytt av Eila 
Kivikkahos översättning år 1981.48 Två översättningar av Vapen-
smeden gavs ut 1895, 1907, 1930 på Otava i Helsingfors.49 Fri-
bytaren på Östersjön trycktes fyra gånger i samma översättning 

44 Viktor Rydberg, Jólin hans Vöggs litla, övers. Ágúst H. Bjarnason (Reykja-
vik, 1917, 1946, 1981). 
45 Viktor Rydberg, Roomalaisia satuja apostoli Paavalista ja Pietarista, övers. 
S. Hirvonen (Tampere: Hagelberg, 1881); Viktor Rydberg, Viimeinen 
Ateenalainen (Helsingfors, 1891).
46 Viktor Rydberg, Pikku Simon seik kailut jouluiltana, övers. Juhani Aho
(Porvoo: VSOY, 1895); Viktor Rydberg, Singoalla, övers. Jahni Aho (Porvoo:
VSOY, 1895); Viktor Rydberg, Aseseppä. Kajastuksia uskonpuhdistuksen
ajalta, övers. K. Forsman (Helsingfors: Otava, 1895). Detta år kom också på
finska Viktor Rydbergs ”Den nya grottesången” som Grottemylly, övers.
Niilo Wainio i Poimulehtia (Helsingfors, Wailin & Göög, 1895).
47 Viktor Rydberg, Kuljeksivat teinit, övers. Emil Mannstén (Helsingfors:
Otava, 1898); Viktor Rydberg, Itämeren risteilijä, övers. Emil Mannstén (Vi-
borg/Helsingfors: Otava, 1899); Viktor Rydberg, Itämeren sissi, övers. Emil
Mannstén (Helsingfors: Otava, 1930,1959; Helsingfors: Ex.Libris, 1972). 
48 Viktor Rydberg, Pikku Simon seik kailut jouluiltana, övers. Juhani Aho
(Porvoo: WSOY, 1895, 1907); Viktor Rydberg, Pikku Simon seikkailut joulu-
iltana, övers. Arvid Järnefelt (Helsingfors: Otava, 1900); Viktor Rydberg,
Pikku Simon seikkailut joulu-iltana, övers. Eila Kivikkaho (Helsingfors:
Tammi, 1981). 
49 Viktor Rydberg, Aseseppä, övers. K Forsman (Helsingfors: Otava 1895);
Viktor Rydberg, Aseseppä, övers. K. Forsman/K. Koskimies (Helsingfors:
Otava, 1907); Viktor Rydberg, Aseseppä, övers. Joel Lehtonen i Valitut 
teokset (Helsingfors: Otava, 1930).
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mellan 1899 och 1972.50 Förutom den första översättningen av 
Romerska sägner 1881 publicerades en nyöversättning 1903. Sex 
år senare kom en översättning av Romerska kejsare i marmor.51 
Juldikten Tomten (Tonttu/Koitonttu) kom inte mindre än fyra 
gånger mellan 1945 och 1982.52 Vad som utmärker utgivningen 
på finska är alltså att det sker en kontinuerlig utgivning under 
hela 1900-talet fram till slutet av 1980-talet.53  

Det stora intresse för Rydberg på finska ledde dock inte till 
större spridning av Rydbergs prosa på ryska, vilket det gjorde för 
flera andra svenskspråkiga författare, som till exempel Zacharias 
Topelius. Till ryska översattes endast Lille Viggs äfventyr på 
julafton och Den siste athenaren, 1897 respektive 1901. Den siste 
athenaren förefaller dock ha kommit i två olika översättningar.54 

Vad gäller översättningar till andra mindre europeiska språk 
är det mest vissa enskilda verk som har fått spridning. På neder-
ländska trycktes flera verk i slutet på 1800-talet: Den siste athe-
naren med titeln Chrusanteus 1886, Lille Viggs äfventyr på jul-
afton 1887, Singoalla 1889 och Vapensmeden 1893.55 Lille Viggs 

50 Viktor Rydberg, Itämeren risteilijä, övers. Emil Mannstén (Helsingfors: 
Otava, 1899, 1930, 1959). 
51 Viktor Rydberg, Roomalaisia tarinoita Paavalista ja Pietarista, övers. E. F. 
(Hämeenlinna: Boman ja Karlsson, 1903); Viktor Rydberg, Rooman keisar-
eita marmorihahmossa, övers. Aarni Kouta (Helsingfors: Otava, 1909, 1930). 
52 Viktor Rydberg, Tonttu, övers. Valter Juva (Helsingfors: Kustannus PK, 
1945, 1952); Viktor Rydberg, Kotitontty, övers. Yrjö Jyhä (Helsingfors: 
Tammi, 1981, 1982). 
53 1930 ges också Rydbergs samlade prosaverk (De vandrande djäknarna, 
Singoalla, Fribytare på Östersjön, Den siste athenaren, Vapensmeden och 
Romerska kejsare i marmor) ut i Valitut teokse 1–6, övers. Joel Lehtonen 
(Helsingfors: Otava, 1930) samt en volym med Rydbergs dikter Valikoima 
runoelmia, övers. Valter Juva (Porvoo: WSOY, 1906). 
54 Viktor Rydberg, Прuключеніе Малeньĸaго Вᴎггa въ Ночъ ПОДъ 
Рождeство, övers. EV. Lavrovoij (St Petersburg, 1897); Viktor Rydberg, 
Роман из времен Юлиана Отступник, övers. A. Tavaststjerna (St. Peters-
burg, 1901); Viktor Rydberg, Роман из времен Юлиана Отступник, övers. 
M. N. Nikolayevou (Moskva & St Petersburg, 1901). 
55 Viktor Rydberg, Chrusanteus, övers. Philippine Wijsman, Amsterdam
1886; Viktor Rydberg, De avonturen van kleine Vigg, övers. Catharina v
Cleef-Kalff (Amsterdam: A. Rössing, 1887); Viktor Rydberg, Singoalla, 
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äfventyr på julafton var det enda verk som trycktes i bokform på 
polska 1910 och 1946, på tjeckiska 1911, samt på estniska 1925 
och 1926.56 Berättelsen kom också på det konstgjorda hjälp-
språket ido 1932.57 Vad gäller översättningar till utomeuropeiska 
språk förefaller det bara vara Tomten och Lille Viggs äfventyr på 
julafton som har getts ut på japanska år 1979 respektive 1982.58 
Båda har också tryckts på afrikaans år 1967 respektive 1981.59 

Transkulturell spridning i jämförelse med 
andra dåtida författare 

Vad utmärker då den internationella spridningen av Viktor Ryd-
bergs verk i jämförelse med andra mer eller mindre samtida 
svenskspråkiga författare? I jämförelse med de kvinnliga roman-
författarna Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén och Marie 
Sophie Schwartz fick hans romaner inget stort genomslag inter-
nationellt, varken vad gäller antal översättningar och utgåvor på 
andra språk eller vad gäller geografisk spridning utifrån antalet 
språk och utgivningsorter. Flertalet översättningar gjordes till de 
nordiska språken. Exemplet Rydberg bekräftar därför det som 
flera forskare på engelskspråkig litteratur har noterat; medan de 
kvinnliga romanförfattarna fick snabb, omfattande och vid-
sträckt transkulturell reception gjorde deras manliga kollegor 

övers. Ph. Wijsman (Amsterdam: A. Rössing, 1889); Viktor Rydberg, De 
wapensmid, övers. Mica de Mölezjev (Amsterdam, 1893). 
56 Polska: Viktor Rydberg, Przygoda Janka wo wieczór wigilijny, övers. R. 
Bernsteinowa (Warszawa: Gebethner i Wolff, 1910); Viktor Rydberg, 
Giwiazdka Janka, 1946. Tjeckiska: Viktor Rydberg, Štědrovečerní 
dobrodružství malého Vigga, övers. Gustav Pallas (Prag: Alois Hynek, 1911). 
Estniska: Viktor Rydberg, Väike Siimu juhtumised jõuluõhtul (Tallinn: 
Pääsuke, 1925, 1926). 
57 Viktor Rydberg, L’aventuro di mikra Vigg lor la kristnaskala vigilio, övers. 
Sigur Forsten (Stockholm, 1932). 
58 Viktor Rydberg, Tomute, övers. Kyoko Yamanouchi (Tokyo, 1979); Vik-
tor Rydberg, Kurisumasu Tomuten (Tokyo, 1982). 
59Viktor Rydberg, Tomten, övers. Leon Rousseau (Kaapstad & Pretoria: 
Human & Rousseau, 1967); Viktor Rydberg, Klein Wikus se Kersavontuur, 
övers. Nerina Ferreira (Kaapstad: Human & Rousseau, 1981). 
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främst karriär regionalt. Männen ägnade sig i högre grad än sina 
kvinnliga kollegor åt att skaffa sig en nationell position som för-
fattare och kulturpersonligheter.60  

Viktor Rydberg är ett bra exempel på en manlig författare 
som nationellt skaffade sig ett stort kulturellt kapital, för att an-
vända Pierre Bourdieus begrepp.61 I den bemärkelsen liknar han 
sin samtida finlandssvenska kollega Zacharias Topelius. Liksom 
Topelius kombinerade han skönlitterärt författarskap med aka-
demiskt skrivande och en journalistisk karriär. Han var verksam 
som journalist och tidningsman samtidigt som han ägnade sig åt 
kulturhistoriska studier. Han tillhörde den ledande kultureliten 
och blev precis som Topelius en etablerad man i staten som 
universitetsprofessor. Liksom Topelius fick Rydberg också en 
mängd nationella utmärkelser för sin kulturverksamhet. Rydberg 
valdes in i Svenska akademin 1877 och blev den första profes-
sorn i kulturhistoria vid Stockholms högskola 1884.62 Han blev 
riddare av Nordstjärneorden 1879 och ledamot av flera akade-
mier, såsom Vetenskapsakademin 1889 och Kungliga Vitterhets 
Historie- och Antikvitets Akademin 1890. 

Kartläggningen av Viktor Rydbergs spridning och mottagan-
de internationellt liknar också i flera avseenden Topelius trans-
kulturella reception. I likhet med Topelius fick Rydberg flera av 
sina verk översatta till andra språk men han blev knappast en 
internationell bestseller-författare. Till skillnad från de kvinnliga 
kollegorna fick hans berättelser varken någon omfattande eller 
långvarig utgivning på tyska. Det första verket på tyska, Den siste 
athenaren, kom först 1875 och det dröjde ytterligare tio år innan 
nästa roman kom, Singoalla 1885. Därefter skedde en viss spridd 
utgivning på tyska fram till 1920-talet då den i stort sett upp-

60 Om australiensisk litteratur, Katherine Bode, Reading by Numbers. Re-
calibrating the Literary Field (London & New York: Anthem Press, 2012), 
särskilt s. 105–130.  
61 Se t.ex. Pierre Bourdieu, ”Symbolic Captial and Social Classes”, Journal of 
Classical Sociology, 2013:2, s. 291–302. 
62 Professorstjänsten omvandlades till konsthistoria 1889. 
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hörde. Det blygsamma intresset för hans verk på tyska medförde 
antagligen att hans verk inte heller fick någon större spridning i 
översättningar och utgåvor på andra europeiska språk. Tyska 
fungerade på 1800-talet som ett transitspråk för fortsatt över-
sättning till andra europiska språk som polska, tjeckiska, unger-
ska, estniska med flera. Till skillnad från idag läste stora delar av 
dåtidens bildade europeiska publik skönlitteratur på tyska. Först 
efter att en utländsk författare etablerats på tyska inom det 
tyskdominerade Habsburgska imperiet inleddes en fortsatt över-
sättning till andra regionala språk. 

Vad gäller Rydbergs relativt snabba introduktion på engelska 
med den amerikanska översättningen av Den siste athenaren 
1869 var detta antagligen i första hand ett resultat av tillfällig-
heter, i detta fall av kontakten mellan översättaren William 
Widgery Thomas Jr och en av dåtidens mest lästa romanför-
fattare i USA, Fredrika Bremer. Hennes – och i hög grad också 
Emilie Flygare-Carléns romaner – hade skapat ett intresse för 
svensk litteratur hos den amerikanska publiken. Samtidigt som 
översättningen av Rydbergs Den siste athenaren publicerades 
lanserades Marie Sophie Schwartz romaner i USA. Men medan 
det mellan 1868 och 1874 gavs ut tio olika Schwartz-romaner 
kom det bara en Rydberg-roman. Nästa roman som översattes 
till engelska av Rydberg var Fribytaren på Östersjön 1891 och 
därefter Singoalla 1903. 

Anmärkningsvärt är också att i de fall Rydbergs verk över-
sattes till franska skedde det i hög grad från Sverige; flera av 
översättningarna kom från C.E. Fritzes bokhandel och gavs ut i 
Stockholm eller av svenska förläggare med verksamhet i Paris, 
som Per Lamm. Den första översättningen och utgåvan av Singo-
alla (1900) förefaller vara avsedd att användas för undervisning i 
franska vid läroverket i Skövde. Det är därför först i början av 
1900-talet som översättningar till franska gavs ut av franska för-
läggare i Paris. 
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Singoalla och Lille Vigg i Sverige och i världen 

I svensk litteraturhistorieskrivning intar Singoalla och Den siste 
athenaren en särställning bland Viktor Rydbergs romaner. Detta 
märks också i den svenska utgivningen. Det är dessa båda ro-
maner som getts ut i flest utgåvor och upplagor och med en kon-
tinuerlig utgivning fram till idag. Av romanerna är det emellertid 
Singoalla som har kommit i flest utgåvor och som från mitten av 
1900-talet alltmer har blivit Rydbergs mest utgivna roman på 
svenska. Mönstret är delvis detsamma utanför Sverige. Samman-
taget är Singoalla Rydbergs mest spridda roman internationellt 
och i flera fall har den precis som i Sverige publicerats med Carl 
Larssons illustrationer.63 På andra plats hamnar Den siste 
athenaren. Medan Singoalla översatts till tio språk och har 
publicerats utanför Sverige nästan trettio gånger har Den siste 
athenaren tryckts i tjugo utgåvor/upplagor på åtta olika språk. 
Internationellt har utgivningen dock varit betydligt glesare än i 
hemlandet och därtill har det skett en tydlig minskning efter 
1920-talet. Därefter är det i huvudsak endast Singoalla som har 
publicerats utomlands.  

Det är dock inte som romanförfattare utan som författare av 
julsagor som Rydberg är mest sprid utanför hemlandet. Också i 
detta fall liknar den internationella utgivningen av Rydberg den 
av Topelius. Om några av Topelius mest spridda berättelser är 
Tomten på Åbo slott och Sampo Lappelill, är Lille Viggs äfventyr 
på julafton det mest översatta och tryckta verket av Rydberg.64 
Det bör tilläggas att framgångarna med Rydbergs julberättelse 

63 Se t.ex. Viktor Rydberg, Singoalla. Et prosadigt, ill. Carl Larsson övers. 
Otto Borschenius (Köpenhamn: Gyldendal, 1895); Viktor Rydberg, Singo-
alla. A Romance, Ill. Carl Larsson övers Axel Josephsson (New York: Graf-
ton Press, 1903); Viktor Rydberg, Singoalla. A Medieval Legend, ill. Carl 
Larsson, övers. Josef Fredbärj (London & Newcastle-on-Tyne: Walter Scott 
Publishing Co, 1904); Viktor Rydberg, Singoalla. Raconto svedese, ill. Carl 
Larsson, övers. Josef Fredbärj (Pescara: Abruzzese, 1909). 
64 Yvonne Leffler, ”Zacharias Topelius i världen – verken i översättning”, 
Författaren Topelius – med historien mot strömmen, red. Pia Forssell och 
Carola Herberts (Helsingfors, Stockholm: SLS och Appell, 2019), s. 425–452. 
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till stor del berodde på illustratören Jenny Nyström som på eget 
bevåg illustrerade sagan och därmed föddes tanken på utgivning 
som bok.65 Julsagan om Lille Vigg har kontinuerligt getts ut på 
svenska från 1875 fram till idag och då ofta med originalut-
gåvans illustrationer av Nyström.66 På svenska har dock julsagan 
kommit i färre utgåvor och upplagor än Singoalla. Utanför 
Sverige är det tvärtom; Lille Viggs äfventyr på julafton har distri-
buerats i nästan 40 olika utgåvor/upplagor och på 16 olika språk. 
Några av dessa har också tryckts med Nyströms illustrationer, 
som utgåvan på ryska från 1897.67 Julberättelsen om Lille Vigg är 
också det enda verk som spridits på utomeuropeiska språk, som 
afrikaans och japanska.68  

Ytterligare ett verk som fått anmärkningsvärt stor spridning 
internationellt är Rydbergs dikt Tomten. Den har dock inte i 
första hand nått internationella läsare i Rydbergs originalversion. 
Från 1960 och till i dag är det Tomten är vaken i Astrid Lind-
grens bearbetning och med Harald Wibergs illustrationer som 
gjort absolut störst internationell succé av Rydbergs verk, inte 
minst på utomeuropeiska språk. Från 2012 har den också spri-
dits med den belgiska illustratören Kitty Crowthers bilder. Den 
kom på danska och tyska redan 1960, ett år senare gavs den ut på 
engelska och har sedan dess kommit i åtskilliga utgåvor och 
upplagor på dessa båda språk.69 På färöiska och nederländska 

65 Tore Lund, ”Lille Vigg och marknaden”, Veritas 30: 2015, s. 53 (53–68). 
66 Jenny Nyström illustrerade första utgåvan av Lille Viggs äfventyr på 
julafton, utgiven i Göteborg på T. Hedlunds förlag 1875. 1894 gavs julsagan 
ut av Bonniers i Stockholm med Ottilia Adelborgs illustrationer. Flertalet 
senare svenska utgåvor har dock Nyströms illustrationer. 
67 Viktor Rydberg, Perevod (Прuключеніе Малeньĸaго Вᴎггa въ Ночъ 
ПОДъ Рождeство), övers. E.V. Lavroviji (St. Petersburg: Lavroviji N. A, 
1897). 
68 Viktor Rydberg, Klein Wikus se Kersavontuur, övers. Nerina Ferreira 
(Kapstaden: Human & Rousseau, 1981); Viktor Rydberg, Kurisumasu 
Tomuten (Tokyo: Yūgakusha, 1982). 
69 Danska: Astrid Lindgren, Nissen, efter Viktor Rydbergs Tomten, ill. 
Harald Wiberg, övers. Poul Steenstrup, (Köpenhamn: Gyldendal, 1960, 
1967); Astrid Lindgren, Nissen, efter Viktor Rydbergs Tomten, ill. Harald 
Wiberg, övers. Kina Bodenhoff (Köpenhamn: Gyldendal, 2013). Tyska: 
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trycktes den först 1981 och sedan ytterligare två gånger.70 1982 
publicerades den på franska och sedan igen med Kitty Crowthers 
illustrationer 2012.71 1982 kom den också första gången på span-
ska med ytterligare två utgivningar fram till 2013, varav en i 
Mexiko 1982.72 1987 gavs den ut på frisiska.73 Sedan millennie-
skiftet har den spridit på koreanska 2002, katalanska och norska 
2013, japanska 2014, italienska, nygrekiska, polska och ryska 
2015.74 Totalt har den kommit i uppåt 50 utgåvor/upplagor och 
på ungefär 20 språk. 

Astrid Lindgren, Tomte Tummetott, ill. Harald Wiberg (Hamburg: Oetinger, 
1960, 1967, 1981); Astrid Lindgren, Tomte Tummetott, ill. Harald Wiberg, 
övers. Silke von Hacht (Hamburg: Oetinger, 2002, 2010, 2014). Engelska: 
Astrid Lindgren, The Tomten, from a poem by Viktor Rydberg (Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1961); Astrid Lindgren, The Tomten, from a poem by 
Viktor Rydberg (New York: Coward, McCann, 1961, 1962, 1968, 1979, 
1980); Astrid Lindgren, The Tomten, from a poem by Viktor Rydberg 
(Kesterl Books: Hammonworth, 1961, 1975); Astrid Lindgren, The Tomten, 
from a poem by Viktor Rydberg (Constable & Co: London, 1962, 1967); 
Astrid Lindgren, The Tomten, from a poem by Viktor Rydberg (Penguin 
books: New York, 1968, 1975); Astrid Lindgren, The Tomten, from a poem 
by Viktor Rydberg (Edinburgh: Floris Books, 1992); Astrid Lindgren, The 
Tomten, from a poem by Viktor Rydberg (New York: Putman & Gosset 
Group, 1992). 
70 Färöiska: Astrid Lindgren, Vætturin, ill. Harald Wiberg, övers. Naja Mols 
Mortensen (Tórshavn: Føroya Læraraferlag, 1981). Nederländska: Astrid 
Lindgren, Tomte Tummetot, ill. Harald Wiberg, övers. Ineke Verschuren 
(Rotterdam: Christofoor, 1981, 1982); Astrid Lindgren, Tomte Tummetot, 
ill. Harald Wiberg, övers. Ineke Verschuren (Zeist: Christofoor, 1994).  
71 Astrid Lindgren, Le Nain Tommetotte, ill. Harald Wiberg, övers. Rosita 
Mahé (Perlse de rosée, 1982); Astrid Lindgren & Kitty Crowther, Lutin veille 
(aris: Pastel, 2012). 
72 Astrid Lindgren, El Tomten, ill. Harald Wiberg, övers. Yolanda Morena 
Rivas (Bilbao; Asuri de Ediciones, 1982); Astrid Lindgren, El Tomten, ill. 
Harald Wiberg, övers. Yolanda Morena Rivas (Mexico: Promexa, 1982); 
Astrid Lindgren, Tomten, ill. Harald Wiberg, övers. Salut Renom (Tusitala, 
Spanien, 1989). 
73 Astrid Lindgren, Naske, ill. Harald Wiberg, över. Karl-Uve Johannsen, V. 
Jams Jörgensen, Marie Tångeberg (Bräist/Bredsted: Nordfriisk Insituut, 1987). 
74 Koreanska: Astrid Lindgren, Pam-ŭi yojŏng t'omten, ill. Harald Wiberg, 
övers. I Sang Hŭi (Seuol: Pryongso, 2002). Katalanska: Astrid Lindgren & 
Kitty Crowter, El gnomo no duerme, övers. Elda García-Posada (Barcelona: 
Corimbo, 2013). Norska: Astrid Lindgren & Kitty Crowther, Nissen er 
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Det innebär att ur ett nationellt och svenskt perspektiv är 
Viktor Rydberg mest känd för sina historiska romaner, framför 
allt för Singoalla och Den siste athenaren. Dessa romaner bekräf-
tar också bilden av Rydbergs akademiska lärdomsgärning som 
professor, humanist och författare till idé- och kulturhistoriska 
arbeten som Bibelns lära om Kristus (1862), Romerska sägner om 
apostlarna Paulus och Petrus (1874) och Romerska kejsare i mar-
mor (1877). På hemmaplan framstår han alltså som en svensk 
kulturhjälte, för att använda Hans Granlids beteckning från 
1973.75 Internationellt är han däremot mest spridd och ihågkom-
men som författare av julberättelser och juldikter för barn. Han 
framstår som en svensk föregångare till Sveriges kanske mest globalt 
spridda författare, Astrid Lindgren. Hennes populära bearbetning 
av Rydbergs dikt Tomten befäster också den internationella bilden 
av Rydbergs ställning som författare av svenska julsagor. 

våken, övers. Agnes-Margrethe Björvand (Oslo: Cappelen Damm, 2013). 
Japanska: Astrid Lindgren & Kitty Crowther, Mimawari kobito,övers. Misao 
Fushimi (Tokyo: Kōdansha, 2014). Italienska: Astrid Lindgren & Kitty 
Crowther, Mentre tutti dormeno, övers. Roberta Colonna Dahlma (Milano: 
Il giocco di leggere, 2015). Nygrekiska: Astrid Lindgren & Kitty Crowther, O 
Nonos dhen kimate, övers. Anna Papafingou (Aten: Martis, 2015). Polska: 
Astrid Lindgren & Kitty Crowther, Skrzat nie śpi, övers. Anna Węglen ́ska 
(Poznan: Zakamrki, 2015). Ryska: Astrid Lindgren, ill. Harald Wiberg, 
Tomten (Moskva: Dobraja kniga, 2015). 
75 Hans Granlid, En Viktor Rydbergbok. Vår dröm är frihet (Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1973). Granlids beteckning ”kulturhjälte” har också an-
vänts som titel till antologin Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism, red. 
Birgitta Svensson & Birthe Sjöberg (Stockholm: Atlantis, 2009). 
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Aktion och reception 
Viktor Rydberg i Danmark 1874‒1877 

Tore Lund 

I september 1874 ges Viktor Rydbergs då femton år gamla 
roman Den siste athenaren ut i dansk översättning. Boken blir 
mycket väl mottagen, och Rydberg själv blir snabbt ett känt 
namn inom den danska ”læseverden”. Framgången följs upp 
med översättningar av flera andra Rydbergsverk – både nyskriv-
na och äldre – och kulminerar 1877 med utgivningen av Ro-
merske dage, som möts med översvallande recensioner i så gott 
som alla ledande tidningar, tvärs över politiska och kulturella 
konfliktfält. Under några år blir han en inte oväsentlig röst i vårt 
grannland, någon vars ord man lyssnar på och refererar till och 
använder i debatten. 

Avsikten med denna uppsats är att närmare studera dessa 
hans danska genombrottsår. Som titeln antyder är jag inte bara 
är intresserad av mottagandet, utan än mer av agerandet från 
”avsändarsidan” – författare, översättare och förlag – i den pro-
cess som ledde fram till genombrottet. Beslut om vad som skulle 
översättas, ändringar i de verk som översätts, val av var de ska 
publiceras, och andra handlingar avsedda att påverka bilden av 
Rydberg i Danmark. Jag menar att detta agerande bidrar till att 
skapa en delvis annan Rydbergbild än den som vuxit fram i 
Sverige, en bild som anpassats för danska förhållanden. Vidare 
pekar jag på att flera av dessa anpassningar, sedan de visat sig 
framgångsrika, även förs över till Sverige. Artikeln berör däri-
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genom en klassisk fråga i Rydbergsforskningen, nämligen hur 
och i vilken grad hans mål med författarskapet ändrades under 
karriärens gång. Om sina val och strategier på den svenska 
marknaden har Rydberg sällan uttalat sig, men i förhållandet till 
den danska är källäget bättre, eftersom alla beslut och över-
väganden måste kommuniceras i breven mellan honom och hans 
översättare och kontaktperson, Otto Borchsenius. 

Rydbergsreceptionen i Danmark har tidigare berörts i Karl 
Warburgs biografi, fast utan fokus på hans eget agerande.1 
Rydbergs relation till Georg Brandes, en viktig faktor i samman-
hanget, tas upp i Holger Ahlenius avhandling från 1932.2  

Bakgrunder 

Rydberg debuterade som författare i slutet av 1850-talet. Han var 
då redaktör för Handelstidningens3 följetong och skrev för den 
två romaner – Fribytaren på Östersjön och Den siste athenaren – 
som även gavs ut i bokform. En kortare berättelse, ”Singoalla”, 
publicerades i en obemärkt litterär kalender. Fribytaren blev 
populär som följetong men väckte föga uppmärksamhet som 
bok. Athenaren gjorde fiasko i tidningen, men som bok – och 
försedd med sitt berömda förord – gav den honom en viss status 
i litterära kretsar, även om försäljningen länge var måttlig. 

Genombrottet – det som gjorde honom känd och beryktad – 
kom med Bibelns lära om Kristus (1862), en bok som träffade 
mitt i ”tidens stora fråga”, den religiösa. Dess kritik av kyrkan 
och dess kristendom följdes upp i Medeltidens magi (1865), och 
även Athenaren (ny upplaga 1866) drogs in i hans reforma-
toriska image, som stridbar ledargestalt för den ”religiösa libe-
ralismen”.  

1 Karl Warburg, Viktor Rydberg. En lefnadsteckning (Stockholm: Bonniers, 
1900), del II, s. 577–584. 
2 Holger Ahlenius, Georg Brandes i svensk litteratur till och med 1890 (Stock-
holm: Bonniers, 1932). 
3 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, här, liksom i dagligt tal, kallad 
”Handelstidningen”. 
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Men sen börjar författandet kärva, och efter 1868 tystnar han 
nästan helt. Inte förrän 1874, i samband med en resa till Rom, 
återfår han ”lusten att skriva och publicera” – vilket resulterar i en 
serie verk inspirerade av resan, en översättning av Goethes Faust, 
och i att han träder fram som skald. Vilket leder till ett andra och 
bredare genombrott, och till ett snabbt socialt avancemang.  

* 

Två av hans femtiotalsverk – Fribytaren och Singoalla – fun-
gerade som underhållning, och båda översattes tidigt till danska 
och gavs ut av ett litet förlag i Helsingör, som annars specia-
liserade sig på romaner av Marie Sophie Schwartz.4 Fast om detta 
visste Rydberg ingenting – det fanns ju inte någon internationell 
upphovsrätt, så man behövde inte be författaren om lov.5 Och 
när Rydberg väl får sitt ”danska genombrott”, så visar det sig att 
Köpenhamns litterära kretsar är lika ovetande om saken – popu-
lärkultur i provinsen går uppenbarligen under deras radar. 

Däremot gav hans kyrkokritiska skrifter ett visst eko under 
sextiotalet. Dansk Maanedsskrift presenterade honom i en artikel 
som ledare för ”nyrationalismen i Sverige”, fast den danska 
mottagligheten för sådana rörelser var lägre än i grannlandet. I 
Sverige upplevdes statskyrkans ortodoxi som mera tryckande, i 
Danmark fanns grundtvigianismen som ett inomkyrkligt alter-
nativ; i Sverige hade generationer av Uppsalastudenter skolats in 
i en filosofi som gick väl ihop med Rydbergs förnuftskrav på 

4 Sørøveren i Østersøen (1858) och Singoalla (1866, översatt efter första 
svenska bokupplagan 1865), båda på I. Wagners förlag. Schwartz: se förlags-
listan på baksidan av Singoalla.  
5 ”Visste ingenting”: brev Rydberg till Otto Borchsenius [16? oktober 1875] 
och 8 januari 1876. – Borchsenius brev till Rydberg finns på Kungliga biblio-
teket, Stockholm. Många är tryckta (ibland med uteslutningar) i Brev från 
Viktor Rydberg, i utval utgivna av Emil Haverman, Stockholm 1925–1926 
(hädanefter kallad ”Brev”). 
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religionen, i Danmark fanns inget motsvarande stöd från aka-
demiskt-filosofiskt håll.6 

Den unge Georg Brandes läste dock Den siste athenaren och 
tjusades av dess ”hedniska hållning”, och Bibelns lära om Kristus 
hjälpte honom på vägen mot en ateistisk livsåskådning.7 Sedan 
han 1866 fått in en fot som litteraturanmälare i Dagbladet, den 
tidning som tillsammans med Fædrelandet hade störst inflytande 
i Köpenhamns finare kretsar, försökte han intressera sina läsare 
för Rydberg genom varma recensioner av svenska utgåvor av 
hans verk.8 Och flera unga män i hans omgivning drömde om att 
översätta Bibelns lära och Medeltidens magi till danska; proble-
met var bara att ingen var beredd att ge ut dem.9  

* 

Åren kring 1870 skärps den politiska polariseringen i Danmark, 
och debattklimatet blir hårdare. De bondevänliga partierna, som 
är på väg mot majoritet i Folketinget, samlar sig till ”forenede 
Venstre” och kräver del i landets styrelse. Vilket leder till en 
motsvarande kraftsamling på högersidan, ”nationalliberalerna” 
förlorar sina sista drag av liberalism, och uppkomsten av en 
socialistisk arbetarrörelse stärker ytterligare de konservativa 
krafternas beslutsamhet att hålla fast vid makten. I detta läge slår 
Georg Brandes föreläsningsserie om Hovedstrømningerne i det 
19de Aarhundredes Litteratur ner som en bomb. Inte bara 
genom sina radikala krav på skönlitteraturen – att den ska sätta 
fokus på och diskutera samhällsproblem – utan än mer genom 

6 C. Rosenberg: ”Ny-Rationalismen i Sverig”, Dansk Maanedsskrift, 1865 
(første Bind), s. 387–416. Mindre mottaglighet: Ahlenius, Georg Brandes i 
svensk litteratur till och med 1890, s. 46f. och 50 (noten). 
7 Georg Brandes, Levned. Et Tiaar (Kjøbenhavn: Gyldendal, 1907), s. 216f. 
8 Brandes på Dagbladet: Jørgen Knudsen, Georg Brandes. Frigørelsens vej 
1842–77 (Köpenhamn: Gyldendal, 1985), s. 82 m.fl.. Den siste athenaren (2. 
uppl., 1866) recenseras i Dagbladet 2 oktober 1866 och Bibelns lära om 
Kristus (3. uppl., 1868) i Dagbladet 9 juni 1868.  
9 Georg Brandes brev till Otto Borchsenius 16 september 1867 (Kongelige 
Bibliotek, København). 
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att han öppet och vältaligt träder fram som den ”fria tankens” 
talesman, tankar som inte bara gäller religionen, utan också en 
annan av det dåtida samhällets stöttepelare, äktenskapet. Sedan 
föreläsningarna våren 1872 blivit tillgängliga i tryckt form får 
Brandes löpa gatlopp i pressen, han demoniseras som kristen-
domsfiende och förespråkare för fri kärlek, tidningarna stänger 
sina spalter för honom, och en utlovad tjänst på universitetet går 
upp i rök. Ett försök att organisera hans anhängare i en fri-
tänkarförening – av taktiska skäl kallad ”Literaturselskabet” – 
blir kortlivat, det sociala trycket blir för stort, och de flesta av 
dess medlemmar retirerar in i anpassning och tystnad.10 En av 
medlemmarna var Otto Borchsenius (1844–1925). Under sin 
studenttid i mitten av sextiotalet hade han kommit i kontakt 
med Rydbergs verk och starkt påverkats av dem. 

Från 1867 har han jobb som litteraturanmälare på Fædre-
landet, fast hans artiklar om Rydberg kastas i papperskorgen. 
1870 säger han upp sig på grund av tidningens angrepp på Bran-
des, och under stormen mot denne och Literaturselskabet går 
han i svaromål genom artiklar i en liberalt sinnad provinstid-
ning.11 Fullt ut kan han dock aldrig acceptera Brandes åsikter; han 
känner sig mer som en ”mellanman”. – 1871 tar han för första 
gången brevkontakt med Rydberg; han drömmer då om att sprida 
Den siste athenaren i Danmark genom en utgåva där den svenska 
texten kompletteras med ordförklaringar – översättningar av litte-
ratur från svenska strider nämligen mot skandinavismens ideologi 
och har också i stort sett upphört, utom av ”dameromaner”.12  

10 Beskrivningen i huvudsak baserad på Knudsen, Georg Brandes. Frigørel-
sens vej 1842–77, s. 199–285. 
11 Borchsenius brev till Rydberg 13 oktober 1874 (refuserade artiklar), 2 
februari 1875 (tidig kärlek till Rydbergs verk) och 28 oktober 1875 (bryt-
ningen med Fædrelandet, relationen till Brandes och Literaturselskabet). Om 
hans artiklar till stöd för Brandes se Knudsen, Georg Brandes. Frigørelsens vej 
1842–77, s. 237 och 258. – Borchsenius brev till Rydberg finns, liksom alla 
andra här berörda brev till Rydberg, på Kungliga biblioteket, Stockholm. 
12 Frågan om det ”riktiga” i att översätta svenska verk diskuteras länge och 
utförligt i Rydbergsrecensionerna: Nær og Fjern 1 oktober 1874 (skriven av 
Borchsenius), Folkets Avis 18 oktober 1874, 23 december 1874 och 27 no-
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Däremot är det inte han som står bakom Middelalderns Magi, 
utgiven 1873 på Vilhelm Priors förlag. Översättaren är i stället 
Herman Trier, och om bakgrunden är inget annat känt än att 
han bett om och beviljats rätt att på titelsidan ange att han 
översatt med författarens tillstånd.13 Enligt Warburg blev skriften 
föga uppmärksammad utanför fritänkarkretsar14 – trots att 
Borchsenius försöker göra reklam för den genom att publicera 
ett avsnitt i tidskriften Nær og Fjern, där han själv är med-
arbetare15 – och försäljningen blir måttlig.16 

Hösten 1873 återkommer Borchsenius med en ny idé. Han 
har nu insett att, trots allt vad skandinavisterna säger, så är 
mycket få danskar verkligen beredda att läsa en text på svenska. 
Därför vill han nu våga en översättning; han tror sig kunna finna 
en förläggare, och sedan Rydberg sagt ja sätter han igång.17 
Kommunikationen mellan dem har dittills varit sporadisk, och 
Rydberg har överhuvudtaget inte visat något aktivt intresse för 
att sprida sina verk i Danmark. Men från och med utgivningen 
av Den sidste Athenienser förändras allt, och korrespondensen 
med Borchsenius utvecklas till den livligaste i Rydbergs historia. 

vember 1875, Dagens Nyheder 26 oktober 1874 och 25 september 1877, 
Dags-Telegrafen 23 november 1874 och 11 december 1875, Fædrelandet 1 
december 1875 och Dagbladet 19 juni 1875. Skandinavisternas argument 
(tydligast framförda i Fædrelandet) var att översättningar motarbetade ut-
vecklingen mot ett gemensamt skandinaviskt språk och en dito national-
känsla. ”Dameromaner”: Dags-Telegrafen 23 november 1874 och Dagens 
Nyheder 25 september 1877. – Så gott som alla danska tidningsartiklar som 
nämns i denna uppsats finns tillgängliga online i databasen Mediestream. 
13 Herman Trier (1845–1925): pedagog och sedermera tung politiker i 
(Radikale) Venstre. Brev till Rydberg: 12.8.1873.  
14 Warburg, Viktor Rydberg, del II, s. 578f. Boken fick en relativt vänlig re-
cension i Berlingske Tidende 19 december 1873, en entusiastisk sådan i Folkets 
Avis 7 och 9 december 1873 (i redaktören Erik Bøgh’s feuilleton ”Dit og Dat”) 
samt en lång analys i Vilhelm Møllers kortlivade radikala tidskrift Flyvende 
Blade for Literatur, Kunst og Samfundsspørgsmaal, 2 (1874): 1 s. 1–3. 
15 Nær og Fjern 7 december 1873 s. 7-9 
16 Restupplagan tas 1884 över av Andreas Schous förlag och förses därvid 
med nya omslag och en ny titelsida. 
17 Brev Borchsenius till Rydberg odat. (hösten 1873). Rydbergs svar till 
Borchsenius 31 oktober 1873 (Brev, II, s. 71f). 
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Skälen är flera. Boken blir, som sagt, en framgång, och Borch-
senius rapporterar löpande om detta och om alla planer som 
framgången föder. Rydberg, å sin sida, har i och med Romresan 
kommit över sin skrivkramp och hamnat i ett tillstånd av krea-
tivt flöde. Samtidigt har han fått en stark motivation att utnyttja 
detta flöde: hans chef S. A. Hedlund har nämligen befriat honom 
från huvuddelen av hans arbetsuppgifter på tidningen, för att 
han ska kunna koncentrera sig på författarskapet och – det är 
troligen det långsiktiga målet – bygga upp en försörjning baserad 
på det.18 I alla fall blir Rydberg nu – enligt Hedlund – för första 
gången intresserad av att tjäna pengar på sina verk,19 och då är 
det en bra idé att publicera dem samtidigt i Sverige och Danmark 
och därigenom få honorar från båda hållen. Han ber Borchse-
nius om hjälp med förlags- och tidskriftskontakter, och denne 
kliver med glädje även in i rollen som agent åt sin idol – som, 
mycket snart, också blir hans nära vän. 

1874 till 1877: Introduktion 

Mellan 1874 till 1877 ges det ut fyra Rydbergsböcker i Danmark, 
alla på Andreas Schous förlag, och alla översatta av Borchsenius: 
Den sidste Athenienser (september 1874), Romerske Sagn om 
Apostlerne Paulus og Petrus (december 1874), Fribytteren paa 
Østersøen (oktober 1875) och Romerske Dage (september 1877). 
Dessutom publicerades tre bidrag i tidskriften Det nittende 
Aarhundrede och tretton i tidskriften Nær og Fjern. Alla tid-
skriftstexterna, utom dikten ”Den flyvende Hollænder”, infördes 
senare i Romerske Dage. 

Min framställning kommer dock inte att vara strikt krono-
logisk. I stället är den strukturerad efter ett antal ”handlingar” 
från Rydberg & Co., handlingar som påverkat, eller varit avsedda 

18 Se min kommande bok (2020) om den ekonomiska sidan av Rydbergs 
författarskap. 
19 Brev S. A. Hedlund till Bjørnstjerne Bjørnson 11 januari 1875, i: Bjørn-
stjerne Bjørnsons brevveksling med svenske 1858–1909. I. 1858–1878, red. 
Øyvind Anker (Oslo: Gyldendal, 1960), s. 180ff. 
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att påverka, mottagandet av hans verk. Och dessa är i sin tur 
ordnade efter en improviserad typologi, enligt nedan: 

• ändringar i översatta verk
• val av vilka verk som ska översättas eller ej
• informationsstyrning (via de biografiska skizzer

som Borchsenius publicerar)
• positionering (i förhållande till Georg Brandes,

och till den strid som rasar omkring honom)

Ändringar: Den siste athenaren

I september 1874, när Den sidste Athenienser redan ligger tryckt 
och färdig att distribuera, skriver Borchsenius till Rydberg och 
berättar att förordet tagits bort, på förläggarens inrådan. 

Detta för att inte skrämma bort potentiella läsare; våra för-
hållanden, säger Borchsenius, är ju ännu mer fördomsfulla än de 
svenska. Han påminner också om vad Georg Brandes en gång 
skrev i sin recension av den svenska upplagan, nämligen att om 
inte Rydberg själv i förordet hade beskrivit boken som en strids-
handling, ett spjut slungat mot fiendens leder i avsikt att såra och 
döda etc., så skulle mången läsare inte ha anat att han hade en 
tendensskrift framför sig, och bokens rent estetiska verkan skulle 
ha blivit mycket större.20 

Rydberg går med på beslutet: ”för utelemnandet av förordet 
har ni framlagt grunder, som jag ej kan motsäga”.21 Och recen-
sionerna visar att förlaget haft rätt.22 Med ett förord som be-

20 Brev Borchsenius till Rydberg 17 september 1874. 
21 Brev Rydberg till Borchsenius ”sept. 74” (Brev, II, s. 82). 
22 Recensioner av Den sidste Athenienser: Berlingske Tidende 28 september, 
Nær og Fjern 11 oktober, Folkets Avis 18 oktober, Dagens Nyheder 26 
oktober, Illustreret Tidende 8 november, Dags-telegrafen 23 november och 
Morgenbladet 23 december 1874, Fædrelandet 1 februari 1875, Dagbladet 9 
juni 1875, Lolland-Falsters Stifts-Tidende 14 december 1875, For Romantik 
og Historie 13 (1874), s. 445-446, Det nittende Aarhundrede augusti/septem-
ber 1875, Nordisk Månedskrift for folkelig og kristelig Oplysning, Anden år-
gang 1875, s. 69–75. 
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skriver verket som vapen i en världsomfattande strid mellan 
svart och vitt är det svårt att undgå fokus på tendensen; men nu 
lägger nästan alla tyngdpunkten på verkets estetiska sidor, på 
dess kvaliteter som historisk roman, och alla är ense om att de är 
mycket stora. Vidare förenklar förordet boken, gör den mer 
aggressiv och entydig än den är.23 Utan det visar det sig finnas ett 
avsevärt utrymme för olika tolkningar. Ingen av recensenterna 
anmäler några större problem med tendensen, och alla kan 
varmt rekommendera verket. Några påpekar visserligen att Ryd-
berg tecknat kyrkans representanter väl mörka; men bokens 
handling utspelas ju långt borta och för längesen, och inget för-
ord säger längre att författaren siktar på sin samtid. Ja, romanen 
har till och med blivit så öppen att man kan få in en lovordande 
artikel i de danska teologernas tidskrift.24 – Rydberg ser natur-
ligtvis vad som händer, och när nästa svenska upplaga blir 
aktuell (1876) tar han bort förordet även där.25 

Ändringar: Fribytaren på Östersjön 

Inför översättningen av Fribytaren genomför Rydberg en omar-
betning av romanen, där han bland annat försöker rensa bort 
sådant han skrivit ”vid sidan av ämnet och mer för läsarens 
historiska undervisning […] än för hans estetiska nöje”.26 Totalt 
försvinner 30 sidor text, varav ungefär hälften berör kyrkans roll 
i häxprocesserna.27 Birthe Sjöberg menar att verket härigenom 

23 Vilket påpekats bl.a. av Örjan Lindberger, Prometeustanken hos Viktor 
Rydberg. Hans utopiskt liberala förutsättningar och de därav betingade prob-
lemställningarna i hans idédiktning (Stockholm: Gebers, 1938), s. 149f. 
24 Anmälan av Den sidste athenienser och Fribytteren paa Østersøen, ”især 
med Hensyn til Forfatterens religiøse Standpunkt”, av Cand. theol. C. L. N. 
Mynster, Theologisk Tidskrift, 1877, s. 449–459. 
25 Några tecken på att förlaget (Albert Bonniers) här skulle varit drivande 
finns inte. Inte heller gör man några invändningar när Rydberg i den femte 
upplagan (1892) sätter dit förordet igen. 
26 Brev Rydberg till Otto Borchsenius ”sept. 1874” (Brev, II, s. 82) och [27 
oktober 1875]. 
27 Birthe Sjöberg, Den historiska romanen som vapen (Hedemora: Gidlunds, 
2005), s. 47f. 
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blir ”kyrko- och samhällskritisk nedtonat”,28 och Borchsenius 
verkar ha tyckt detsamma: han sörjer att man tagit bort avsnitt 
som kunnat vara lärorika för dem som ”inte läste Medeltidens 
magi”. Å andra sidan erkänner han att boken i estetiskt avseende 
vunnit på omarbetningen.29 Recensionerna ger också påfallande 
höga betyg åt bokens litterära kvaliteter, även om de inte når 
riktigt samma nivå som Athenarens.30 Ingen klagar över bokens 
tendens; anmälaren i högertidningen Dags-telegrafen menar till 
och med att Rydberg nu kan frikännas från de misstankar om 
ateism som Athenaren framkallat på vissa håll. Mer radikala 
anmälare, som de i Morgenbladet, Dagens Nyheder och Lolland-
Falsters Stifts-tidende, ser däremot boken som ett bevis på att 
Rydberg är en ”frihets- och framstegsman”, och att han inte bara 
(som i Athenaren) kämpar för tankens frihet utan också för det 
förtrycka folkets. Att han ännu inte blivit accepterad överallt 
visas dock av att varken Fædrelandet eller Dagbladet tar in någon 
recension; i den förra signalerar man att det är översättningar 
från svenskan som är principiellt förkastliga,31 och till det kom-
mer antagligen att Rydberg är knuten till Handelstidningen, i 
nationalliberala kretsar uppfattad som Sveriges mest danskfient-
liga tidning. 

28 Sjöberg, Den historiska romanen som vapen, s. 47f. 
29 Brev Borchsenius till Rydberg 28 oktober 1875. 
30 Recensioner av Fribytteren: Berlingske Tidende 28 oktober, Morgenbladet 
17 november, Folkets Avis 27 november, Dags-Telegraphen 11 december, 
Dagens Nyheder 13 december, Lolland-Falsters Stifts-Tidende 14 december, 
Nær og Fjern 26 december 1875, Det nittende Aarhundrede nov/dec 1875, 
For Romantik og Historie 15 (1875) s. 570–571. 
31 Brev Borchsenius till Rydberg 27 november 1875. Fædrelandets litteratur-
bevakare, Carl Rosenberg, hade i en annan recension anspelat på ”ovanan 
att översätta svenska verk, som ser ut att sprida sig”. 



AKTION OCH RECEPTION 

87 

Publiceringsval 

Farväl till det kritisk-teologiska spåret 

När Borchsenius, i samband med publiceringen av Den sidste 
Athenienser, presenterar Rydberg i Nær og Fjern,32 så trycker han 
på dennes roll som nyrationalismens banerförare i Sverige, och 
på de två parallella spåren i hans författarskap: det skönlitterära 
och det kritisk-teologiska. Allt från början har det varit Rydbergs 
religiösa hållning som attraherat Borchsenius, och när han tar 
kontakt med denne om Athenaren så ber han också att få över-
sätta ett av de kritisk-teologiska verken, ”Jehovah-tjänsten hos 
hebreerna”, och publicera det i Vilhelm Møllers Nyt dansk 
Maanedskrift, som under dessa år fungerade som organ för radi-
kalerna kring Brandes.33 Rydberg reser inga invändningar, och 
att det inte blir av beror bara på att tidskriften läggs ner 1874. 
När Den sidste Athenienser ges ut är Borchsenius fortfarande 
besluten att placera ”Jehovah-tjänsten” någon annan stans,34 men 
kommer snabbt på andra tankar. De danska förläggarna, rappor-
terar han, vill gärna ha fler skönlitterära verk av Rydberg; men 
rationalistiska avhandlingar är de rädda för – själva ordet är 
skrämmande för den danska publiken.35 Rydbergs svarsbrev 
innehåller varken protester eller kommentarer, och i fortsätt-
ningen tar ingen av dem upp några planer på att översätta 
”kritisk-teologiska verk”, allra minst huvudverket på denna sida, 
Bibelns lära om Kristus.36 

32 Nær og Fjern 11 oktober 1874. 
33 Knudsen, Georg Brandes. Frigørelsens vej 1842–77, s. 235, 243 och 252. 
34 Brev Borchsenius till Rydberg 17 september och 13 oktober 1874. 
35 Brev Borchsenius till Rydberg 22 oktober 1874. 
36 Det vill säga: inte under den period som den här uppsatsen täcker. I slutet 
av sjuttiotalet blir läget ett annat, sedan Bjørnstjerne Bjørnson offentligt sagt 
farväl till kristen ortodoxi för att kunna leva ”i sanning”, och sedan börjat 
bearbeta Borchsenius och Rydberg om en översättning av Bibelns lära. Ryd-
bergs nyväckta kamplust, uttryckt i det ofta citerade brevet till Borchsenius 
26 november 1879 (Brev, II, s. 274ff.), går dock snart över i eftertankens 
blekhet, och den danska utgåvan begränsas till ett par av verkets mindre 
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Omedelbar utgivning av Romerska sägner 

Efter hemkomsten från Italien skriver Rydberg en serie ”Romer-
ska sägner om apostlarna Paulus och Petrus”, publicerade i Han-
delstidningen sommaren 1874 och sedan utgivna som bok till 
julen. Sägnerna är något nytt i hans produktion: han har här lagt 
ifrån sig sin kritiska sida och återger bara (uppger han i förordet) 
legenderna så som han hört dem berättas i Rom. Resultatet blir, 
understryker han för Borchsenius, en skrift som även ”de kyrk-
ligt frommaste” kan läsa. Han har själv kontaktat denne för att få 
sägnerna utgivna i Danmark samtidigt som i Sverige.37 Ageran-
det har som nämnts en ekonomisk bakgrund. Men att Romerske 
Sagn om Apostlerne Paulus og Petrus kommer ut bara ett par 
månader efter Den sidste Athenienser, och att den – tack vare den 
uppståndelse som romanen väckt – även får bred uppmärksam-
het i pressen, måste också påverka bilden av Rydberg i Dan-
mark.38 Den kan genom sin ”enkla fromhet” fungera som en 
motvikt till de religionskritiska inslagen i Athenaren och Medel-
tidens magi, och den kan användas – som till exempel av Dagens 
Nyheders recensent – som bevis på att Rydbergs rationalism är 
genomströmmad av kärlek till kristendomen. En effekt som 
förstärks när Rydberg lyckas få med sägnerna även i den danska 
versionen av Romerska dagar, trots att förlaget ännu inte sålt slut 
på separatutgåvan.39 

kontroversiella bilagor (Ny Testamentes Lærdomme om Forudtilværelsen og 
de sidste Ting, 1881). 
37 Rydberg vänder sig till Borchsenius med förfrågan om översättning och 
placering 18 oktober 1874 (Brev, II, s. 85); orden om sägnernas fromhet 
finns i ett senare brev från samma månad (Brev, II, s. 88). 
38 Romerske Sagn recenseras inte bara i Köpenhamnspressen (Dagbladet 23 
december, Folkets Avis 23 december, Morgenbladet 23 december, Dags-tele-
graphen 28 december 1874 och Dagens Nyheder 4 januari 1875) utan når 
också ut till provinsen, där Jyllands-Posten 22 december 1874 talar om Ryd-
bergs ”sedvanliga mästarhand” och försäkrar att verket erbjuder ”en hjärtat 
förädlande läsning”.  
39 Se brev Rydberg till Borchsenius april 1876 (Brev, II, s. 165) och 27 
september 1877 (Brev, II, s. 238). 



AKTION OCH RECEPTION 

89 

Push för Dexippos, broms för Prometeus 

I december 1875 träder Rydberg fram som skald, genom att 
publicera att antal dikter i tidskriften Nu och den litterära kalen-
dern Svea.40 Borchsenius översätter på eget bevåg en av de senare 
(”Den gamle munken i klostercellen”) och publicerar den i Nær 
og Fjern den 2 januari. Rydberg blir glatt överraskad och skickar 
genast sin nyskrivna dikt ”Dexippos”, åtföljd av en önskan om 
samtidig utgivning på svenska och danska.41 Borchsenius tar 
genast itu med uppgiften, och publiceringen i Danmark (Nær og 
Fjern 6 februari) sker faktisk före den i Sverige. Och liksom där 
blir dikten snabbt populär. Bara två veckor senare (20 februari) 
låter skådespelaren Kristian Mantzius den inleda ett ”folkligt” 
uppläsningsprogram,42 den 21 februari citeras den i Dagens Ny-
heder som inledning till en recension av Jonas Lies nya bok, och 
den 10 mars kan Folkets Avis rapportera att det danska arbetar-
samfundets möte avslutats med att ordföranden deklamerat 
”Dexippos”. ”At det vandt Bifald, var en Selvfølge”. 

Rydberg kommer även i fortsättningen att sända dikter till 
Borchsenius, men aldrig ber han lika tydligt om att få dem över-
satta. ”Dexippos” särställning markeras också av att den är den 
dikt som Rydberg 1877 ”utan all motivering” vill ha med i 
Romerske Dage (där den placeras direkt efter bokens inledande 
biografiska skiss).43 Bristande patriotism var en av de saker Bran-
des anklagades för; ”Dexippos” är Rydbergs stora fosterländska 
dikt. Dessutom var den lika lämpad att väcka nationella känslor i 
Danmark som i Sverige – eller kanske rentav mer där, eftersom 
diktens hotande fiende, ”goterna”, lätt kunde associeras med 
Tyskland. 

40 Warburg, Viktor Rydberg, del II, s. 312ff. och 318. 
41 Brev Rydberg till Borchsenius 8 januari 1876 (Brev, II, s. 143 och 144). – 
Några danska honorar till Rydberg för hans dikter var aldrig aktuella, 
antagligen för att översättaren där hade en större del i resultatet. 
42 Uppläsningen: annons i Berlingske Tidende 19 februari, Borchsenius brev 
till Rydberg 23 februari 1877. 
43 Brev Rydberg till Borchsenius 12 maj 1877 (Brev, II, s. 228f.). 
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I april 1877 avslutar Rydberg en annan av de dikter som kom 
att räknas till hans stora. Men nu gör han inga försök att pressa 
fram en dansk version, snarare tvärtom. Till Borchsenius skriver 
han den 12 maj, i samma brev där han stryker under sin vilja att 
få med ”Dexippos” i Romerske Dage: 

Förliden månad skref jag en längre dikt […] kallad ”Prometeus 
och Ahasverus”. Jag hade velat skicka dig en afskrift, och skall 
väl också sätta mig ned att göra en sådan. Men dikten uttalar en 
lifsåsigt, som icke är de köpenhamnska Etatrådens, och det är 
väl fördenskull bäst, att poemet blir en sak mellan dig och mig. 
Dikten för genom Prometeus den ideala demokratiens och 
humanitetens talan mot den sjelfrättfärdiga egoismen.44 

Borchsenius protesterar – han är minsann inte rädd att stå för 
sina åsikter – och vill genast ha en avskrift. Vilket Rydberg för-
halar genom en serie av brev, samtidigt som han radar upp skäl 
för att dikten inte skulle uppskattas: den är till formen för 
svensk-akademisk men till innehållet alltför lite akademisk, den 
är för mycket idédikt för att kunna uppfylla kraven på realism, 
dess genre skulle synas betänklig.45 Slutet blir att Borchsenius 
inte får se den förrän till julen, när det litterära album för vilken 
den skrevs redan kommit ut46 ‒ och någon översättning blir det 
inte mera tal om. 

Redan två år tidigare hade Rydberg använt liknande argu-
ment mot att översätta hans ”Faustbilder” från 1860-talet – de 
skulle vara ”mindre smaklig[a] för Köpenhamnare” eftersom 
Faust uppträder som ”forskningens, sanningskärlekens, dådlyst-

44 Brev Rydberg till Borchsenius 12 maj 1877 (Brev, II, s. 228). – Titeln 
”etatsråd” var ett kungligt nådevedermäle, som gav mottagaren en hög 
placering i den officiella rangrullan. I överförd bemärkelse kunde det stå för, 
ungefär, ”samhällets grädda”. 
45 Brev Borchsenius till Rydberg 15 maj, 22 juni och 28 september 1877, 
Rydberg till Borchsenius 28 maj 1877 (Brev, II, s. 235f.) och 27 september 
1877 (Brev, II, s. 241). 
46 Brev Borchsenius till Rydberg 26 december, Rydberg till Borchsenius 28 
december 1877 (Brev, II, s. 250). 
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naden och poesiens målsman” gentemot ”den ihåliga, dåsiga, 
sjelfviska och inbilska ’Dannelsens’ uppbärare.”47 Och resultatet 
blir ungefär som 1877: Borchsenius vill fortfarande översätta 
verket, men Rydberg tar sig aldrig tid att genomföra de änd-
ringar han anser vara nödvändiga. Att han avskydde den ”bil-
dade” köpenhamnska eliten framgår både av de här citerade 
breven och många andra; men samtidigt tycks han inte i onödan 
vilja stöta sig med den. 

Singoalla 

Ett påfallande bortval är Singoalla. ”Hennes väsen är så främ-
mande för den danska litteraturen, att den stackars lilla, som är 
mitt älsklingsbarn, skulle råka ut för löje, om hon visade sig i 
Köpenhamn”. Så skriver Rydberg när Borchsenius i slutet av 
1875 tar upp frågan om en uppföljare till Fribytteren. Då lämnar 
han visserligen en liten öppning: ”Men om du tror, att det i 
Danmark finnes tjugo bildade menniskor, som kunna hålla af 
henne med hennes fel, så finns det intet af mina barn, som jag så 
innerligt lade i dina armar”.48 Nio månader senare är hans avslag 
mer bestämt: ”dina landsmän skulle icke kunna tåla bilder, som 
ha sitt underlag mer i den skapande fantasin än i den rama 
verkligheten, och som målats med andra färger i landskapet och 
annan karnation i figurerna än den fotograferande realismen och 
den empiriska psykologien hafva på sin palett”.49  

Är det aningar om ”det moderna genombrottet” som oroar 
honom? Det hade visserligen ännu bara avkastat ett fåtal resultat 
i den danska litteraturen, och Rydberg hänvisar i brevet mer till 
realismens dominans i engelska, tyska och franska romaner. 
Men signalerna från Hovedstrømninger kan ha bidragit till hans 
tvekan, eftersom Singoalla kunde uppfattas som ett paradexem-

47 Brev Rydberg till Borchsenius [5–11] januari 1875 (Brev, II, s. 105f.). 
48 Brev Rydberg till Borchsenius [ca 22] december 1875 (Brev, II, s. 140f.); 
svar på Borchsenius fråga 12 december 1875. 
49 Brev Rydberg till Borchsenius 29 augusti 1876 (Brev, II, s. 191f.); ett 
definitivt ”nej till översättning” följer 4 november 1876 (Brev, II, s. 200). 
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pel på den nyromantik som för Brandes framstod som antitesen 
till en litteratur i framstegets tjänst. Medeltid, mysticism, katolsk 
religiositet, månskensbelysta nattscener, själens mörka sidor – 
och ett slut som landar i resignation och kvietism. Rydberg själv 
hade långt tidigare – i en recension av Fryxells litteraturhistoria 
– anslutit sig till en liknande syn på nyromantiken, och med
formuleringar som tillsynes även träffar hans eget romantiska
nattstycke.50 I förordet till bokutgåvan (1865) hade han också
distanserat sig från verket genom att hänföra det till sin tidiga
ungdom, när fantasin ännu var starkare än förståndet. Hans nej
till översättning kan kanske därför bäst förstås som en kombi-
nation av litteraturpolitiska överväganden och hans egen kluvna
inställning till sitt ”älsklingsbarn”.

Informationsstyrning: Borchsenius 
Rydbergspresentationer 

När publiceringen av Fribytteren närmar sig får (eller skaffar sig) 
Borchsenius chansen att skriva en utförlig presentation av Ryd-
berg för Illustrerad Tidende, veckobladet som ”alla” i den danska 
borgerligheten läser.51 Under arbetet lyckas han med något i 
rydbergska sammanhang helt unikt – han får föremålet att 
skicka en skriftlig berättelse om sig själv och sin verksamhet.52 
Dokumentet är i stort sett sanningsenligt, men på några punkter 
tycks Rydbergs minnesbild ha anpassats till vad som kunde vara 

50 Handelstidningen 5 och 6 februari 1861. Att Rydbergs ord här ”pekar fram 
mot Brandes” påpekas av Ahlenius (Georg Brandes i svensk litteratur till och 
med 1890, s. 51). – Jfr också Rydbergs brev till Borchsenius november 1877 
och 21 december 1877 (Brev, II, s. 243f. och 247ff.), där han använder ter-
men ”nyromantik” i nedsättande betydelse. 
51 Artikeln publicerades den 14 november 1875. Borchsenius berättar om 
erbjudandet i brevet till Rydberg 20 september 1875. Han hoppas bli klar till 
lanseringen av Fribytteren (brev till Rydberg 8 oktober) men Rydberg lyckas 
inte leverera underlaget i tid (brev till Borchsenius ”okt. 75”, Brev, II, s. 125f.). 
52 Berättelsen finns på Kongl. Biblioteket i Köpenhamn, som bilaga till ett 
brev från Rydberg till Borchsenius daterat ”okt. 1875”. Hela texten återges i 
Veritas 34 (2019) s. 43-50. 
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lämpligt i den aktuella situationen. Framför allt reducerar han 
det kontroversiella i sina kyrkokritiska skrifter, genom att tona 
ner både sin egen aggressivitet och motståndarnas reaktioner. 
Om striden kring Bibelns lära om Kristus påstår han att den från 
båda sidor förts ”i särdeles human ton”, Medeltidens magi (som i 
Fædrelandet hade kritiserats för sin ”hänsynslösa polemik”) 
placeras i en förlåtande kontext, och kyrkomötet 1868 tas som 
förevändning till att stryka under den aktning han bemötts med 
även inom prästerskapet.53 Att han lät ge ut sina båda tendens-
romaner förklaras med att han velat ”motarbeta den kyrklig-
politiska reaktion som […] hotade att från Tyskland öfver-
svämma vårt land”. Kopplingen till Tyskland var visserligen inte 
orimlig – både Rydberg och hans högkyrkliga motståndare hade 
hämtat idéer därifrån – men torde ändå ha siktat in sig på en 
dansk publik: såren efter 1864 års krig var ännu öppna, och att 
koda något som ”tyskt” var detsamma som att dödskallemärka 
det. Och slutligen lyfter han fram sin nationella sida genom att 
redogöra för sin skrift om hur Sverige kan försvaras, med 
antydan om att dess folkbeväpningsprogram var relevant även 
för andra små nationer.54 – Borchsenius tar in alltihopa i sin 
presentation, och när han två år senare låter en utvidgad version 
inleda Romerska Dage, så kan han fälla in en hänvisning till 
”Dexippos” just i försvarsavsnittet.55 Själv bidrar han till den 
politiska anpassningen genom att försäkra att det svenska Lant-
mannapartiet (som riksdagsmannen Rydberg stött) inte alls var 
samma sak som Danmarks ”forenede Venstre”.56 

53 Fædrelandet: i recensionen av Den sidste Athenienser 1 februari 1875. 
54 Den anonymt publicerade broschyren Huru kan Sverge bevara sin sjelf-
ständighet (1859), allmänt uppfattad som inspirationskälla för den svenska 
skarpskytterörelsen. 
55 S. xxiv–xxv i 1877 års upplaga av Romerske Dage. 
56 S. xxv i Romerske Dage. 
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Positionering: relationerna till Brandes och  
hans tidskrift 

Den första delen av Georg Brandes Hovedstrømninger och det av 
honom inspirerade ”fritänkarsällskapet” hade aktiverat sam-
hällets alla utstötningsmekanismer och tvingat honom och hans 
anhängare på defensiven. Under de närmast följande åren blir 
han försiktigare, och välvilliga bedömare tycker sig spåra en 
mognadsprocess.57 När Georg, tillsammans med brodern Ed-
vard, hösten 1874 startar tidskriften Det nittende Aarhundrade, 
så har han en dubbel målsättning: den ska fungera som språkrör 
för honom och hans meningsfränder, men också bidra till att 
göra honom salongsfähig igen. Åt det modererande hållet drar 
också tidskriftens finansiär, Fredrik Hegel på Gyldendals.58 

Att Rydberg blir medarbetare beror inte bara, eller kanske 
inte ens i första hand, på ideologisk affinitet med redaktörerna. 
När han i oktober 1874 ber Borchsenius om hjälp att knyta 
förbindelser med ”köpenhamnska tidskrifter” är skälet att han 
vill kunna parallellpublicera de artiklar han skriver för Svensk 
Tidskrift och dess planerade konkurrent Brage.59 Och Det nit-
tende Aarhundrede är, just då, den enda danska tidskriften av 
motsvarande ”tunga” typ.60 Om dess program och allmänna 
inriktning bör han ha fått information i pressen,61 och att hans 
fromma sägner inte passar där är han medveten om.62 Men 

57 För ett par samtida bedömningar av Brandes tidskrift och hans ökande 
”mognad” se Göteborgs-Posten 22 oktober 1874 (”Tidskrifter”) och Handels-
tidningen 4 februari 1876 (”Från Danmark”). 
58 Knudsen, Georg Brandes. Frigørelsens vej 1842–77, s. 348f. 
59 Brev Rydberg till Borchsenius 18 oktober 1874 (Brev, II, s. 85f.). 
60 Den idealistiska For Idé og Virkelighed hade gått i graven 1873, och Vil-
helm Møllers Nyt dansk Maanedskrift låg i dödsryckningar, vilket Borchse-
nius hade meddelat Rydberg i brevet 17 september 1874. 
61 Tidskriften hade annonserats i den danska pressen fr. o. m. 3 oktober 
1874. En utförlig presentation av den och dess program tryckes 22 oktober i 
Berlingske Tidende, som fanns på Handelstidningens redaktion. 
62 Borchsenius hade erbjudit ”Romerska sägner” till Edvard Brandes i tron 
att det handlade om en kritisk undersökning; se hans brev till Rydberg 22 
oktober och dennes svar ”okt. 1874” (Brev, II, s. 88). 
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kanske hans romerska kejsarbilder kunde duga? Bröderna Bran-
des tackar ja,63 även om man hellre skulle vilja ha något om 
aktuellare ämnen, och allra helst ett inlägg i den religiösa frågan. 
Något sådant finns dock inte på Rydbergs karta, och i stället 
kommer man överens om att han ska skriva om det svenska 
Lantmannapartiet.64 Ett nog så eldfängt ämne, med tanke på stri-
den kring dess danska motsvarighet och dess krav på parlamen-
tariskt inflytande. Uppsatsen blir heller aldrig skriven, trots att 
Rydberg säger sig ha samlat material.65 Publiceringen av kejsar-
bilderna åtföljs av diverse trassel: Rydberg vill inte korta dem till 
tidskriftens normallängd, varför de i stället trycks med mindre 
stilsort, vilket i sin tur sänker honoraret och får Borchsenius att 
gå i taket.66 Även recensionsfrågan orsakar gnissel. En utlovad 
anmälan av Den sidste Athenienser dröjer i mer än ett halvår, och 
när den äntligen kommer, så handlar Georg Brandes text knap-
past alls om boken. I stället blir den en maning till Nordens 
studenter att – inspirerade av den begåvade författare som för-
utom Athenaren även skrivit Bibelns lära om Kristus och Medel-
tidens magi – gå ut och gemensamt kämpa för den fria tanken. 
Hans predikan – som givetvis också riktar sig till Rydberg själv – 
avslutas med hänvisningar till det berömda spjut som denne en 
gång (i förordet) sagt sig ha slungat. Romerske Sagn förbigås med 

63 Se brev Borchsenius till Rydberg 2 november, Rydberg till Borchsenius 
”nov. 1874” (Brev, II, s. 90) och Borchsenius till Rydberg 11 november 1874.  
64 Borchsenius framför i ett brev 9 maj 1875 Brandes önskan om uppsatser i 
religiösa eller politiska ämnen som direkt knöt an till tidskriftens tendens. I 
sitt svar till Borchsenius 16 maj (Brev, II, s. 121) föreslår Rydberg två möjliga 
ämnen, Lantmannapartiet och Boströms filosofi, samtidigt som han er-
känner att hans lust att skriva för Brandes ”icke [är] stark”. Georg Brandes 
skriver 7 juli 1875 till Rydberg att han föredrar Lantmannapartiet men helst 
ville haft något religionskritiskt. Något svar från Rydberg är inte känt.  
65 Arbetet med uppsatsen berörs av Rydberg i breven till Borchsenius ”aug. 
75” (Brev, II, s. 122) och ”sept. 75” (Brev, II, s. 124f.). 
66 Se breven från Edvard Brandes till Borchsenius 1874–1875 och från Georg 
Brandes till Borchsenius 8 juni 1875 (Kongl. Bibliotek, Köpenhamn) samt 
Borchsenius brev till Rydberg 6 december 1874, 23 mars 1875 och 16 april 
1875. Honoraret beräknades per ark och delades lika mellan författaren och 
översättaren. 
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tystnad, medan Fribytteren anmäls snabbt men nedlåtande – ver-
ket förklaras främst vara lämpligt som pojkbok.67  

Hösten 1875 leder ett ministerbyte till förhoppningar hos 
Brandes om att han ska få sin eftertraktade tjänst på univer-
sitetet. Förslaget fälls dock med knapp marginal i konsistoriet, 
och en möjlig alternativ lösning blockeras av regeringen. Ut-
gången anses allmänt bero på ett nytt drev som drabbat Brandes. 
För att förstärka sin kassa har han översatt (och i ett förord 
varmt rekommenderat) ett par noveller av den schweiziske för-
fattaren Gottfried Keller, varav en med ”starkt sinnligt innehåll” 
– två ungdomar som, sedan släkten stoppat deras giftermål,
söker döden tillsammans efter att först ha firat ”bröllopsnatt”,
flytande nerför floden på en hölastad pråm.68 Fædrelandet slår
larm om det skedda i en nästan två sidor lång artikel, där tid-
ningens chefredaktör Carl Ploug förklarar det omöjliga i att som
lärare för Danmarks ungdom anställa någon som på detta sätt
predikar ”njutningens evangelium”. Dagbladet följer efter i sam-
ma spår.69

Rydberg håller vid denna tid på med den mest ambitiösa av 
sina kejsarbilder, den om Nero. När han äntligen blir klar är han 
emellertid osäker på hur den kommer att tas emot – den inne-
håller nämligen ”mycket, som ej torde falla Brandes på läp-
parna”. Å andra sidan menar han att det skulle vara bra för 
dennes tidskrift om man tog in uppsatsen. ”Jag uppträder [där] 
på det bestämdaste mot ’köttets evangelium’, liksom mot den 
från allt sedligt innehåll bortseende konsten.”70 Det vill säga: han 
tar chansen att distansera sig från Brandes åsikter i sedlighets-

67 Den sidste Athenienser anmäls i tidskriftens nummer för augusti/sep-
tember 1875, och Fribytteren anmäls (av Edvard Brandes) i numret för 
november/december 1875.  
68 Orginalets titel: ”Romeo und Julia auf dem Dorfe”. 
69 Om drevet och anställningsfrågan se Knudsen, Georg Brandes. Frigørelsens 
vej 1842–77, s. 392–399. För en samtida bild se rapporten från Handels-
tidningens danske korrespondent 4 februari 1876. 
70 Brev Rydberg till Borchsenius [c:a 15 maj 1876] (Brev, II, s. 169) och 15 
juni 1876 (Brev, II, s. 177f.) 
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frågan, eller de från de åsikter ”som säges vara hans”. Och han gör 
det ganska tydligt, genom att sätta in Neros moral- och samhälls-
upplösande styre i ett världshistoriskt schema, en genom alla tider 
rasande kamp mellan njutningslära och pliktmoral.71 

Även ett annat inslag i uppsatsen kan, som Ahlenius påpekat, 
läsas som inlägg i den aktuella debatten. Det gäller beskrivningen 
av Neros kulturpolitik, hans försök att införa utifrån hämtade 
ideal som inte var förenliga med det egna folkets anlag och 
värderingar. En liknande kritik hade alltifrån början riktats mot 
Brandes .72  

Brandes säger visserligen inte öppet nej till uppsatsen – han 
vill bara låta den vänta ett tag – men Borchsenius tar ändå hans 
reaktion som ursäkt för att i stället publicera ”Nero” i Nær og 
Fjern. Rydberg har inga invändningar, och något mer bidrag till 
Det nittende Aarhundrade förs aldrig på tal, varken från hans 
eller Brandes sida.73 

I mål: Romerske Dage 

Mottagandet av Romerske Dage blir det bästa Rydberg dittills fått 
i Danmark, eller fördenskull i Sverige (möjligen med undantag 
för Faustöversättningen). Boken får strålande recensioner i alla 
Köpenhamnstidningar av betydelse, och även i flera ledande 

71 För en utförligare behandling se Tore Lund, ”Marcus Aurelius, Viktor 
Rydberg och Giftas”, Veritas 33(2018) s. 29–39. – Kopplingen mellan Nero-
essän och det nya drevet mot Brandes uppmärksammades först av Ahlenius, 
Georg Brandes i svensk litteratur till och med 1890, s. 143f. 
72 Ahlenius, Georg Brandes i svensk litteratur till och med 1890, s. 145f. 
73 ”Nero” till Nær og Fjern: brev Georg Brandes till Borchsenius 6 juli, 
Borchsenius till Rydberg 6 juli och odat. [juli], Rydberg till Borchsenius 13 
juli (partiet uteslutet i Brev, II) och Borchsenius till Rydberg 15 juli 1876. 
När nästa kejsarbild är klar förutsätter Rydberg att den ska publiceras i Nær 
og Fjern (brev till Borchsenius 29 augusti 1876, partiet uteslutet i Brev, II), 
och det bekräftas i Borchsenius svar 5 september 1876. – Det nittende Aar-
hundrede läggs ner hösten 1877 sedan Hegel reagerat mot en ”oanständig” 
novell av Edvard Brandes; se Knudsen, Georg Brandes. Frigørelsens vej 1842–
77, s. 352ff. 
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provinsorgan.74 Borchsenius svävar på moln: nu är Rydberg defi-
nitivt en av de våra: 

Du har igjen slaaet et sejrrigt Slag i Danmark […] Men som med 
dine tidligere Bøger, saaledes gaar ogsaa ”Rom. Dage” nu ind i 
vor Litteratur som et hjemligt Værk af en af vore egne bedste 
Digtere! Gud vare lovet! Jeg er stolt af, du ikke har skam af mig; 
jeg er stolt af, jeg har vundet disse Sejre for dig og dit Syn paa 
Livet. Det bliver sikkert min bedste Gjerning at have saaet din 
Sæd i mit Fædrelands Jordbund.75 

Hans ord är skrivna från vad som ska visa sig vara en höjdpunkt. 
Romerske Dage inte bara beröms från alla håll; försäljningen är 
också ”mycket stor”.76 Av Den sidste Athenienser är en ny upp-
laga på gång,77 och en ”folkupplaga” av Fribytteren är redan 
under tryckning – den har, tillsammans med Oliver Twist, valts 
att inleda ett projekt som ska ge massorna ett alternativ till ”den 
usla litteraturen”.78 Och Danmark riktigt ropar efter nya Ryd-
bergsverk, åtminstone är det så Borchsenius uppfattar saken. När 
kan vi ge ut din filosofibok? Hur går det med Klosterbrodern? 
Har du aldrig tänkt göra en uppföljare till Athenaren?79 

Varför Rydberg inte lyckas få till stånd något sådant ligger 
utanför den här uppsatsens ramar. I stället ska jag peka på ett 
påtagligt inslag i flera recensioner av Romerske Dage, nämligen 
att man (utan namns nämnande) kontrasterar honom mot 

74 Köpenhamnstidningar: Morgenbladet 18 september, Folkets Avis 21 sep-
tember, Dagens Nyheder 25 september, Berlingske Tidende 26 september, 
Fædrelandet 28 september, National-Tidende 25 oktober, Dags-Telegraphen 
29 oktober, Dagbladet 10 december 1877. Provinstidningar: Lolland-Falsters 
Stifts-tidende 22 september 1877 och Jyllands-Posten 24 februari 1878. 
Recensioner i tidskrifter: Illustreret Tidende 11 november 1877, Nær og Fjern 
11 november 1877, For Romantik og Historie 19 (1877) s. 480. 
75 Brev Borchsenius till Rydberg 28 september 1877. 
76 Brev Borchsenius till Rydberg 26 oktober 1877. 
77 Brev Borchsenius till Rydberg 8 november 1876 och 5 december 1877. 
78 Brev Borchsenius till Rydberg 19 mars och 28 september 1877, Rydberg 
till Borchsenius 24 mars 1877 (Brev, II, s. 216ff). 
79 Brev Borchsenius till Rydberg 26 oktober 1877. 
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Georg Brandes. I venstretidningen Morgenbladet skriver Her-
man Schwanenflügel, före detta medlem i Literaturselskabet, att 
Rydberg har verkat som en frihetsman i ordets strängaste be-
märkelse, både i kyrko- och samhällsfrågor, men med en respekt 
för de historiska förutsättningarna som har låtit honom upp-
träda med ”en välgörande måttfullhet”.80 Och hans romerska 
sägner visar på en lika djup och innerlig förståelse av kristen-
domen som vilken troende som helst, om än den yttrar sig på 
annat sätt. Carl Steen Andersen Bille, Dagbladets grundare och 
en av den danska högerns ledande män, tar i Nær og Fjern också 
sin utgångspunkt i de pietetsfullt återgivna sägnerna, men for-
mulerar kontrasten mer resolut: 

Det er aabenbart, at der ikke er nogen virkelig Sympathi mellem 
den Aand, der har født denne Fortællemaade af de ærværdige 
Sagn, og den ætsende Nihilisme, der ikke kjender anden Lov en 
den nøgterne Logik, ikke andre Aabenbaringer end Naturlove-
nes for Sandserne iagttagelige Virkninger. Den svenska Nyratio-
nalismens begavede og begejstrede Forkæmper og den danske 
frie Tankes Ordfører kunne fra den gammeldags Orthodoxis 
Standpunkt synes at staa paa samme Grund, men i Virkeligheden 
ere de ved en dyb og uoverstigelig Kløft skilte fra hinanden.81 

80 Morgenbladet 18 september 1877. Recensionen är signerad ”S. f.” Litera-
turselskabet: Knudsen, Georg Brandes. Frigørelsens vej 1842–77, s. 237. Jfr 
också Rydbergs brev till Borchsenius ”nov. 1877” (Brev, II, s. 243) om 
Schwanenflügel som tillhörande en progressiv krets som Borchsenius hop-
pas kunna samla runt en ny tidskrift. 
81 Nær og Fjern 11 november 1877. – Om Bille se t.ex. artikeln i danska 
Wikipedia. Bille hade 1872 lämnat Dagbladet för att koncentrera sig på 
andra verksamheter, men var fortfarande en av landets mäktigaste män. 
Redan att han ”kliver ner från sin piedestal” och ber att få recensera Ryd-
bergs bok måste (som Borchsenius påpekar i brevet till Rydberg 28 sep-
tember) ses som smickrande. Och han skriver med både pondus och stil. 
Han punkterar panegyriken i Borchsenius biografi och drar ner riksdags-
politikern Rydberg på jorden, men själva boken har han uppenbarligen läst 
med glädje. Det framgår också vad som varit det största hindret för hans 
accepterande av Rydberg, nämligen Handelstidningens ”svek” mot Danmark 
under kriget 1864. 
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Och i Jyllands-Posten skriver författaren Sophus Bauditz, som 
1872 skrivit satiriska visor mot Brandes och nu börjat som 
litteraturanmälare på Fædrelandet,82 att Rydberg visserligen på 
de flesta områden är en ”framstegsman”, men en som är rätt-
färdig och ridderlig gentemot sina motståndare – hans mål är att 
kämpa för sina egna idéer, inte att hänsynslöst bekämpa vad 
andra finner värdefullt. 

Vi, der her hjemme desværre ikke ere forvænte med ridderlige 
Fremskridtsmænd, men næsten kun kjende dem som brutale 
Forhaanere, kunne let blive enige om, at en Mand som Viktor 
Rydberg vilde være vor Konservatisme en langt farligere Mod-
stander end Alle de tilsammen, der hidtil ere optraadte paa den 
samme Side og for en lignende Sag.83 

Reflexioner av detta slag stimulerades av den kronologiska kon-
texten: Romerske Dage kom ut och anmäldes just i de dagar som 
Brandes ”gav upp” och lämnade landet, efter nära sex års strid 
med ”hela det danska samhället”.84 Men liknande tankar hade 
redan två år tidigare formulerats av en av hans trognaste vapen-
dragare, Sophus Schandorph, i ingressen till en dubbelrecension 
av Den sidste Athenienser och Fribytteren paa Østersøen.85 Där 

82 Sophus Bauditz, 1850–1915. Litteraturanmälare på Fædrelandet: artikeln 
om honom i danska Wikipedia (läst 11 juni 2019). Satiriska visor: Knudsen, 
Georg Brandes. Frigørelsens vej 1842–77, s. 268f. 
83 Jyllands-posten 24 februari 1878. Artikeln är signerad ”-z”. Att signaturen 
”vistnok” står för Bauditz uppges på s. 430 i Flemming Conrad, For læg og 
lærd. Studier i dansk litteraturhistorieskrivning, 1862‒ c:a 1920 (Köpen-
hamn: Museum Tuscalanums Forlag, 2006). 
84 Den 8 september meddelas att Det nittende Aarhundrede ska läggas ner 
och Georg Brandes flytta till Berlin, 15 september annonseras att Romerske 
Dage kommit ut, 24 september publiceras en hyllningsadress till Brandes, 
vilket leder till en debatt som pågår samtidigt som recensionerna av 
Romerske Dage ramlar in, 5 oktober hålls en avskedsfest för Brandes och 
nästa dag lämnar han landet.  
85 Recensionen var signerad ”-ω-”, en av de signaturer Schandorph använde 
för sina artiklar i Lolland-Falsters Stifts-Tidende; se Bente Thorborg, En 
Midtoprører fra forrige Århundrede. Sophus Schandorphs journalistik i Lol-
land-Falsters Stiftstidende 1867–1876, Speciale i faget dansk 1981 ved Kø-
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talas om två slags aktörer under brytningstider. Dels geniala 
revolutionärer som stormar fram i våldsam iver, ledargestalter 
som kan sätta igång stora förändringar men också riskerar att 
spåra ur totalt. Och dels en sorts ”medlande framstegsmän” som 
även ser värdena i det gamla och vill undvika alltför häftiga ut-
vecklingssprång, som bevarar besinning och förstånd mitt i stri-
dens hetta, som har klarare blick för praktiska begränsningar och 
historiska förutsättningar, och som kan ge de radikala geniernas 
tankar en sådan form att även vanligt folk vill följa med. Poän-
gen är förstås att Rydberg var en sådan ”medlande framstegs-
man”.86 En slutsats som jag gärna lånar, med en lätt justering: just 
sådan var den bild av Rydberg som hade skapats i Danmark, i 
dialektiskt samspel mellan honom själv och ”omständigheterna”. 

Sammanfattning och slutord 

Den första delen av Jørgen Knudsens stora biografi över Georg 
Brandes slutar 1877. Han beskriver hur denne ”i ungdomligt 
övermod” startade ett ”enmansfälttåg mot det etablerade danska 
samhället”, och det motstånd detta väckte. Att det var Brandes 
som hade rätt och samhället som hade fel tvivlar han inte ett 
ögonblick på, men samtidigt är han medveten om fälttåget spå-
rade ur. Eller med hans formulering i inledningen till biografins 
andra del: 

I samme bind beskrev jeg, hvordan han fik etablert sit særlige 
provokerende spil i forhold til sin danske samtid, og hvordan 
dette spil efterhånden forvrængede parternas syn på hinanden 

benhavns Universitet. Vapendragare: bland hans övriga artiklar i samma 
tidning kan nämnas ”Om forfølgelsen af G. Brandes” (23 oktober 1875) och 
”Naturalismen i England” (8 februari 1876, den enda recensionen av Hoved-
strømningernes fjärde del i den danska pressen, se Knudsen, Georg Brandes. 
Frigørelsens vej 1842–77, s. 391). 
86 Man kan notera att när Schandorph recenserar Naturalismen i England 
(se föregående not) så berömmer han Brandes för att han här inte längre 
uppträder som revolutionär utan i stället har närmat sig en mer moderat 
författarroll av den typ han just tillskrivit Rydberg. 
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til rene karikaturer, som begge med rette måtte afvise. Spillet var 
endt så destruktivt, at han havde god grund til at bryde det af på 
den eneste mulige måde: ved at vende det ryggen og rejse væk.87 

Vilket alltså Brandes gör, lämnande (skriver Knudsen i första 
delens sista kapitel)88 efter sig en frontställning – eller låt oss kalla 
det ”kulturklyfta” – som i olika former bestått ända till våra dagar. 

Det är mitt i denna strid och denna klyfta som Rydberg in-
leder sin aktiva karriär som författare på den danska marknaden 
(det som hänt före 1874 hade han knappast haft någon del i). Att 
han får tillfället att göra det är Borchsenius förtjänst, men att han 
tar det är hans egen. Från början delvis av ekonomiska skäl, men 
dessa träder snart i bakgrunden.89 Viktigare blir – det är i alla fall 
min gissning – glädjen att vinna en ny publik, plus förhopp-
ningen att kunna uträtta något, att ”göra skillnad”, även för Dan-
mark. Men för att nå dessa mål så måste man (för att låna 
Rydbergs formulering i ett brev till Borchsenius) ”ha insikt om 
vad terrängen kräver” – annars riskerar man att ”finna idel döva 
öron”.90 Och terrängen kräver försiktighet, och ett visst mått av 
anpassning. Framför allt måste man hitta en framkomlig väg, 
nånstans mellan de stridande parterna. Ovan har jag försökt grov-
skissa hur han gjorde, och – något litet – i vad mån han lyckades. 

Men: Rydbergs agerande i Danmark bör inte bara ses i rela-
tion till de speciella förhållanden som gällde där; utan också till 
hans agerande, under samma tid, i Sverige. 

87 Jørgen Knudsen, Georg Brandes. I modsigelsernes tegn. Berlin 1877–1883 
(Köpenhamn: Gyldendals, 1988), s. 14f. 
88 Knudsen, Georg Brandes. Frigørelsens vej 1842–77, s. 449. 
89 Tanken att verka som en ”fri författare” begravs i praktiken när Rydberg 
vid årsskiftet 1875/76 accepterar jobbet som föreläsare för Göteborgs under-
visningsfond. Från och med 1876 kräver Rydberg att Borchsenius ska be-
hålla hela honoraret för översatta verk, ”du får icke glömma, att jag anser 
mig stå i outplånlig skuld till dig” (brev till Borchsenius 29 augusti 1876). 
90 Brev till Borchsenius [slutet av] januari 1876 (Brev, II, s. 14). I brevet 
handlar det om Borchsenius försiktiga agerande, som Rydberg säger sig 
”fullständigt förstå”. 



AKTION OCH RECEPTION 

103 

Sett ifrån början av år 1874 hade alla hans viktigare verk – 
Fribytaren, Singoalla, Athenaren, Bibelns lära och Medeltidens 
magi – tillkommit för mer än åtta år sen, och de senaste fem åren 
hade författarskapet legat så gott som nere. Hans image var i 
huvudsak byggd på rollgestalter han skapat i de verk som åstad-
kom hans genombrott: stridsmannen i Den siste athenarens för-
ord, reformatorn i Bibelns lära om Kristus. Det hade gjort ho-
nom mycket kontroversiell, och det hade gett honom en ledar-
position han inte var bekväm med. (Det finns en personlig sida 
av saken också, författarskapet som drivet av ett spänningsfält 
mellan liv och tänkande och kristen tro, men det får lämnas åt 
sidan här.) I alla fall: efter 1868 är det tydligt att han inte längre 
har lust att fortsätta striden. Varvid författarskapet också stan-
nar, bundet av den författarroll han skapat. Vändpunkten 
kommer i och med resan 1874: han återvänder ”pånyttfödd” 
(Warburgs ord), och med återvunnen lust att ”skriva och publi-
cera”. Och riktningen kan märkas redan innan året tagit slut. 
Han söker försoning med kyrkan och kristna läsare (Romerska 
sägner, ändringarn i bokupplagan av Lille Vigg), och han för-
söker hitta en mindre kontroversinriktad stil, ett mjukare sätt att 
tala för sin sak (”Den meliska Afrodite”).91 På marknadsspråk: 
han söker (och finner) en bredare läsekrets, samtidigt som han 
försöker bevara sin progressiva framtoning som ”frihets- och 
framstegsman”. 

Och denna process, denna försiktiga och gradvisa kurs-
ändring på en gammal marknad – för Rydberg ”ändrar aldrig 
åsikt”, hans utveckling löper alltid ”harmoniskt”, det ingår i hans 
ethosbygge – löper parallellt med hans anpassning till en ny och 
annorlunda marknad i Danmark. Det senare är förstås en 

91 Lille Vigg: urversionen av sagan, tryckt i Handelstidningen 23 december 
1871, innehåller en färd mellan olika stationer i det svenska ståndssamhället, 
tecknade med satirisk skärpa. När Jenny Nyström visar sina illustrationer i 
september 1874 och därmed aktualiserar en bokupplaga lägger Rydberg in 
en genomtrevlig prästgård i rutten. Den meliska Afrodite: se Gunnar Rud-
berg, ”Viktor Rydberg och antikens konst”, Natio smolandica, IV, 1941, s. 
28‒50. 
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snabbare affär, eftersom han inte släpar på lika mycket historia 
som i Sverige, och det innebär också att Danmark kan fungera 
som en testarena. Många av ”handlingarna” där får motsvarig-
heter i Sverige, och i flera fall (borttagandet av förordet i 
Athenaren, omarbetningen av Fribytaren) hade de först provats 
med framgång i Danmark. Även vad gäller de ”kritisk-teologiska 
verken” tycks Sverige följa Danmark: sedan Bibelns lära om 
Kristus tagit slut i handeln 1875 blockerar Rydberg under fem års 
tid utgivning av en ny upplaga, och beträffande Medeltidens 
magi (som han ännu våren 1875 tycks ha varit beredd att ge ut 
oförändrad) ställer han från och med 1876 villkor som leder till 
att verket inte mer ges ut under hans livstid.92 En ny upplaga av 
Singoalla (1876) innebär däremot inga problem, men man kan 
notera att när ”det moderna genombrottet” väl nått Sverige 
under åttitalet så drar Rydberg i bromsarna även där, och när 
”älsklingsbarnet” kommer ut i sin fjärde upplaga (1894) har det 
varit borta från handeln i åtskilliga år. Till och med Neroessäns 
markering mot brandesianska ”njutningsläror” visar sig kunna 
återanvändas i Sverige; i alla fall är det där som Rydberg tar sin 
utgångspunkt när han 1884 behöver skriva av sig sina känslor 
inför Strindbergs Giftas.93 

Så till sist är det kanske bara ”Prometeus och Ahasverus” som 
skiljer. Vilket kan ha att göra med verkets särskilda laddning. 
Örjan Lindberger, som i sin avhandling ser ”stridsmannen och 
reformatorn” som den ”egentlige” Rydberg, säger två viktiga 
saker om dikten.94 Dels att den, tillsammans med Athenarens 

92 När Albert Bonnier våren 1875 föreslår en ny upplaga av Medeltidens 
magi ger Rydberg S. A. Hedlund fullmakt att förhandla; se brev Albert Bon-
nier till Rydberg 5 april 1875 och Rydberg till Bonnier 15 april 1875 (Bon-
niers arkiv). Fullmakten utnyttjas inte, och när Bonnier i oktober 1876 
återkommer om saken meddelar Rydberg att verket måste omarbetas (vilket 
aldrig sker); se brev Bonnier till Rydberg 28 oktober 1876, Rydberg till Bon-
nier 5 december 1876 (Bonniers arkiv). 
93 Se Lund, ”Marcus Aurelius, Viktor Rydberg och Giftas”. 
94 Lindberger, Prometeustanken hos Viktor Rydberg, s. 1f. (förordets och 
diktens centrala roll) och s. 205, 233 och 235f. om dikten som tidsmässig 
slutpunkt på en rydbergsk ”blomstringstid”. Att det skulle föreligga ett 



AKTION OCH RECEPTION 

105 

förord, ger det klaraste uttrycket för ”stridsmannens” världsbild, 
dels att den förebådar slutet på det kreativa flöde som Rydberg 
befunnit sig i sedan hemkomsten från Rom, det flöde som gått 
hand i hand med en ”rörelse mot mitten” (fast Lindberger no-
terar varken denna rörelse eller att förordet har blivit struket). 
Dikten, förklarar Rydberg för Borchsenius, kontrasterar ideal 
(Prometeus upproriska ideal) mot självbelåten egoism.95 Ryd-
bergs texter vill oftast påverka läsaren, men lika ofta (och van-
ligen samtidigt) är de inlägg i en intern debatt. Och på detta 
privata plan kan dikten ses som en varning, riktad ifrån ”strids-
mannens” sida till den författare som ser ut att förvandlas från 
”framstegsman” till ”framgångsman”. I Sverige hade han en viss 
möjlighet att svänga tillbaka i riktning mot det stridbara, den roll 
han slagit igenom med och aldrig öppet tagit avstånd från – och 
han gör också försök i den riktningen.96 Men i den danska 
terrängen fanns inget utrymme för en prometeisk röst. Där låg 
hans enda möjlighet att ”göra skillnad” i rollen som ”medlande 
framstegsman”, på en smal stig i en klyfta som uppstått i en 
destruktiv konflikt mellan två djupt fientliga parter. Och därför – 
tror jag – fann han det bäst att dikten inte införlivades med hans 
”danska identitet”. 

kausalt samband mellan dikten och det som sedan hände får jag stå för. Jfr 
Tore Lund, ”Varför diktades Rydbergs myt?”, i Birthe Sjöberg & Birgitta 
Svensson (red.), Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism (Stockholm: 
Atlantis, 2006), s. 137–154. 
95 Brev Rydberg till Borchsenius 12 maj 1877 (Brev, II, s. 229). 
96 Till exempel i arbetet med inträdestalet till Svenska Akademien (1877–
1878), där han söker ammunition i Brandes Hovedstrømninger till ett försvar 
av C. V. A. Strandbergs radikala ungdomsdiktning, och av tendensdiktning i 
allmänhet. Det mesta försvinner dock på vägen från utkast till färdigt tal, se 
Ahlenius, Georg Brandes i svensk litteratur till och med 1890, s. 154–158. – 
Prometeusdikten var naturligtvis också i sig en ”prometeisk handling”, och 
Ahlenius menar (s. 151–154) att även denna skrevs under påverkan av Bran-
des, närmare bestämt dennes skildring av Shelley i Naturalismen i England. 
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Att sätta en sten i rullning 
Viktor Rydberg som inspiratör av 

profan religiositet  

Inga Sanner 

Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus satte en sten i rullning 
som kom att förändra det religiösa landskapet i Sverige på ett 
synnerligen påtagligt vis. Den radikala kritiken av kyrkan och 
kristendomen mötte ett intensivt motstånd från teologiskt håll, 
men väckte starkt bifall bland personer utanför det kyrkliga 
lägret. Det var framför allt bland religiöst intresserade intellek-
tuella som hans bok satte djupa, för att inte säga outplånliga, 
spår. Ja, det är skäl att tala om en helt ny religiös fåra som hans 
bok bidrog till att plöja. Naturligtvis var det inte Rydbergs bok 
ensamt som orsakade detta – tvärtom var den del av en bred 
västerländsk rörelse – och med största sannolikhet hade en så-
dan fåra tillkommit även den förutan, men den hade säkerligen 
fått ett lite annat utseende. 

Rydberg inspirerade framför allt tänkare som önskade en 
förnyelse av kristendomen och som i vissa fall kom att lämna 
den kristna tron helt och hållet. I de fall det handlade om ett 
avsked från kristendomen innebar det dock i allmänhet inte ett 
avståndstagande från religion överhuvudtaget, utan om fram-
växten av olika alternativ till den kristna läran. Man har ibland 
talat om dessa alternativ som ersättningsreligioner eller som 
exempel på ett slags profan religiositet. Om man, vilket jag vill 
argumentera för, kan teckna en linje från Viktor Rydbergs 
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tänkande till olika former av profan religiositet på svensk botten, 
så är det viktigt att framhålla i vilken stor utsträckning de pro-
fana alternativen står nära kristna föreställningar. Rydberg själv 
var heller definitivt inte ute efter att lämna kristendomen eller att 
uppmuntra andra att göra det, utan ambitionen var att refor-
mera läran för att göra den angelägen för samtiden. Man kan 
dock med fog hävda att de uttryck som den ambitionen fick, 
banade väg för profana former av religiositet.  

Att Rydbergs roll i det här sammanhanget inte har lyfts fram 
inom forskningen har att göra med att den profana religiosi-
tetens historia ännu är alltför lite omskriven. När det gäller de 
förändringar av det religiösa tänkandet som ägde rum i tiden 
efter utgivningen av Rydbergs bok, alltså den senare delen av 
1800-talet, har fokus till största delen legat på den utmaning som 
naturvetenskaperna utgjorde för kristet tänkande. Motsätt-
ningen mellan religion och vetenskap var självklart viktig, men 
lika betydelsefull var den utveckling som ägde rum inom det 
religiösa området – om än under påverkan av vetenskapernas 
frammarsch. Hotet mot den etablerade kristendomen kom på så 
vis inte enbart, eller ens i första hand, att utgöras av naturveten-
skapernas genomslag, utan fastmer av framväxten av alternativ 
till kristendomen. Att detta inte fått den uppmärksamhet det 
förtjänar har åtminstone till dels att göra med att det är en 
historia som har hamnat mellan stolarna, där den ena består av 
kyrkohistoria och den andra av en mer allmän idéhistoria. Det är 
således hög tid att skriva den profana religiositetens historia, i 
vilken Viktor Rydberg har en central roll.1 

1 Det finns en omfattande litteratur om Rydberg som även inkluderar 
redogörelser för hur hans kristendomssyn influerade andra tänkare, se 
exempelvis ett flertal bidrag i Birthe Sjöberg & Jimmy Vulovic (red.), Bibelns 
lära om Kristus. Provokation och inspiration (Lund: Lunds universitet, 
2012). En mycket gedigen redogörelse för Rydbergs kritik av kristendomen 
och även för hur idéerna mottogs i samtiden finns i Edvard Rodhe, Den 
religiösa liberalismen. Nils Ignell, Viktor Rydberg, Pontus Wikner (Stock-
holm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1935). I ett avslutande av-
snitt finns här en kort genomgång av hur den religiösa liberalismen, som 
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Bibelns lära om Kristus 

Vari bestod då närmare besett den idémässiga förändring som 
Viktor Rydberg var en så viktig igångsättare av? Helt klart bidrog 
utgivningen av boken Bibelns lära om Kristus från 1862 till om-
fattande diskussioner och omprövningar av den kristna läran. 
Boken fick ett mycket stort genomslag omedelbart när den kom 
ut, en andra upplaga utkom redan samma år och därefter följde 
ett flertal upplagor. När boken utkom första gången var Rydberg 
endast 33 år men väl orienterad i samtida bibelforskning. Själv-
klart tillkom inte boken i ett vakuum, utan var präglad av vad 
andra hade tänkt före honom. Så hade Rydberg tagit starka 
intryck av den tyska idealismen, inte minst av Johann Gottlieb 
Fichtes idéer, men även av den kristendomskritik som formu-
lerades av de så kallade vänsterhegelianerna, framför allt David 
Friedrich Strauss och, om än med viktiga reservationer, Ludwig 
Feuerbach. En viktig svensk inspiratör var Nils Ignell, som i sin 
tur var i hög grad influerad av den tyske filosofen Friedrich 
Schleiermachers kristendomsuppfattning.2  

Viktor Rydberg enligt Rodhe var en central gestalt inom, kom att influera 
tänkare under senare delen av 1800-talet. Begreppet religiös liberalism och 
influenser från Rydbergs kristendomskritik är en viktig del även i Ulf Witt-
rock, Ellen Keys väg från kristendom till livstro (Uppsala: Appelbergs boktr., 
1953). Rodhes och Wittrocks båda framställningar utgör ovärderliga bidrag 
till berättelsen om Rydbergs betydelse för framväxten av profan religiositet i 
Sverige. Berättelsen är att se som en del av den förändring av det religiösa 
tänkandet som ibland ges beteckningen sekularisering och om detta finns en 
mycket omfattande diskussion som det emellertid inte här finns möjlighet 
att beakta. Ett användbart begrepp i sammanhanget är ”religiöst minne”, 
myntat av Grace Davies i Religion in Britain since 1945. Believing without 
Belonging (Oxford: Blackwell, 1994), jämför även Grace Davies, Religion in 
Modern Europe. A Memory Mutates (New York: Oxford University Press, 
2000). Vad gäller svenska förhållanden har viktiga bidrag till denna historia 
givits av David Thurfjell, Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och 
religionen (Stockholm: Molin & Sorgenfrei, 2015), Simon Sorgenfrei (red.), 
Mystik och andlighet. Kritiska perspektiv (Stockholm: Dialogos, 2013) och 
även andra. 
2 Rydbergs inspirationskällor vad gäller kristendomssynen behandlas ut-
förligt i Rodhe, Den religiösa liberalismen. Här behandlas även Nils Ignell, en 
intressant och synnerligen betydelsefull tänkare för kristendomskritik på 
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Den radikala kristendomskritiken var inte alls okänd i Sverige 
och den var här, liksom utanför Sveriges gränser, eldfängd. Så 
hade exempelvis den radikala tidningsmannen Fredrik Theodor 
Borg år 1850 blivit åtalad med hot om dödsstraff för att i ett 
föredrag ha refererat Feuerbachs idéer. Borg frikändes dock, 
eftersom man inte ansåg det helt säkerställt att han sympatise-
rade med den tyske filosofens kristendomskritik. Det är uppen-
bart att när Rydberg formulerade sin kritiska studie av den krist-
na läran hade det runnit tillräckligt med vatten under broarna 
för att det inte längre skulle uppfattas som lika samhällsom-
störtande som vid tiden för åtalet mot Borg. Rydberg var heller 
inte likt Borg belastad med kopplingar till en politisk radikalism 
av det mer samhällsupproriska slaget. Feuerbach tillhörde ju 
också de mer radikala bland tidens kristendomskritiker och att 
Rydberg till skillnad från denne var angelägen om att framhålla 
sin kristna grundsyn spelade förmodligen också en viktig roll för 
att hans kritik uppfattades som mindre farlig. Det betyder 
emellertid inte att Rydbergs framställning ansågs harmlös – 
tvärtom väckte den, som sagt, ett stort och massivt motstånd 
från teologiskt och kyrkligt håll. Men idéerna väckte alltså även 
stor entusiasm. Kyrkohistorikern Edvard Rodhe har använt be-
teckningen religiös liberalism om den rörelse som Rydberg med-
verkade till att igångsätta. Utan att närmare utreda detta, noterar 
Rodhe att det fanns tydliga kopplingar mellan den religiösa och 
den politiska liberalismen. Detta var helt klart fallet med Ryd-
berg och det blev framför allt bland tänkare med liberala eller 
ännu mer radikala politiska idéer som hans kristendomskritik 
slog an. Vad var det då som för så många var så inspirerande?  

Bibelns lära om Kristus är en vidräkning med kristendomen 
så som den i samtiden omfattades av den svenska kyrkan. Ryd-
berg menade, liksom flera andra samtida kritiker, att kyrkans 
lära hade utvecklats åt fel håll och att man därför behövde åter-

 
svensk botten, som utöver Rodhes framställning är alltför lite behandlad 
inom forskningen.  
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upprätta en mer ursprunglig kristendom. Det skulle ske genom 
ett återvändande till de bibliska texterna för att få fram den ”rena” 
kristna läran. Man skulle på så sätt befria kristendomen från läro-
satser, de så kallade dogmerna, som lagts till genom kyrkomötena. 
Rydberg ifrågasatte även underverken och framhöll att kristen-
domen var en ”förnuftig” religion och förenlig med vetenskapliga 
synsätt. Utan ambition att redogöra för Rydbergs argumentation 
i sin helhet kan man i fyra punkter sammanfatta det som kom att 
bli mest betydelsefullt för efterföljarna.3  

1. Kritik av kyrkan som institution, inkluderande kritik
av prästerskapet.

2. Kritik av läran om treenigheten, och mer generellt av
dogmerna i stort.

3. Kritik av föreställningen om Jesus som gudomlig.
4. Kritik av arvsynden.

Kritiken låter sig sammanfattas i två delar, där den ena handlar 
om den kyrkliga institutionen i förhållande till läran och den 
andra om förhållandet mellan människan och det gudomliga. 
Det bör dock framhållas att punkterna hänger samman med 
varandra och att man i allmänhet återfinner dem alla hos tänkare 
som inspirerats av Rydberg. Vi ska i det följande se hur detta kri-
tiska paket kunde leda fram till alternativa former av religiositet.  

Kyrkan och dogmerna 

Kritiken av kyrkan som institution har naturligtvis en historia 
långt före 1800-talet och mycket av det som framfördes i köl-
vattnet av Rydbergs framställning känns igen sedan tidigare. 
Under senare delen av århundradet blev det vanligt att se kyrkan 
som ett försvar för det politiska och ekonomiska etablissemang 

3 Viktor Rydberg, Bibelns lära om Kristus (Göteborg: Handelstidningen, 
1862). Boken finns alltså i ett flertal senare utgåvor, i flera fall med olika 
typer av tillägg i form av diskussionsinlägg. 
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som allt oftare blev föremål för angrepp och i de flesta fall kom-
binerades därför kyrkokritiken med en radikal samhällssyn. 
Prästerna anklagades för att vara hycklare som inte levde upp till 
kristendomens moraliska påbud och betraktades som försvarare 
av ett korrupt samhällssystem. Vetenskapen kunde i det sam-
manhanget ses som en frisk motpol som inte var förknippad 
med en gammal hierarkisk samhällsordning utan representerade 
något nytt och modernt. 

När det gäller kritiken av kyrkan och prästerskapet var Ryd-
berg en inspiratör men det var inte den sidan av hans tänkande 
som blev mest betydelsefull. Viktigare var hans strävan efter att 
återupprätta vad han menade var en mer ursprunglig och ”ren” 
kristendom. Ett centralt tema i Bibelns lära om Kristus var kriti-
ken av dogmerna, vilka enligt Rydberg inte var att betrakta som 
en del av den ursprungliga och sanna läran. Ja, i viktiga avseen-
den stod dogmerna nära nog i motsatsställning till den egentliga 
kristendomen, och hade, menade Rydberg, ingen grund i de bib-
liska texterna.  

Även det synsättet fanns företrätt hos flera andra i samtiden. 
En viktig inspiratör var Schleiermacher som skilde mellan det 
yttre och det inre i kristendomen, där det yttre sågs som det 
tillfälliga och det inre som den sanna och beständiga kärnan. 
Under 1800-talet blev det allt mer vanligt att göra en sådan 
åtskillnad när det gäller kristendomen och religioner överhuvud-
taget. I flera fall argumenterade man för att det inre i skilda 
religioner uppvisar större likheter med varandra än det kanske 
vid ett ytligt betraktande förefaller. Sådana resonemang fördes i 
kölvattnet av ett allt större intresse för icke kristna religioner och 
av jämförelser mellan religioner. Intresset kulminerade mot 
slutet av århundradet då den tyskengelska språk- och religions-
forskaren Max Müllers begrepp ”naturlig religion” fick stor 
spridning, ett uttryck med vilket han avsåg den inre kärna som 
han hävdade finns i alla religioner. Müller – som för övrigt var 
son till den romantiska poeten Wilhelm Müller – hade ett stort 
intresse för österländska religioner, inte minst indiska, och han 
tyckte sig kunna påvisa likheter mellan dessa och kristendomen. 
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Hans idéer fick stort genomslag i samtiden och inspirerade till 
olika initiativ för att närma världsreligionerna till varandra. Ett 
exempel är den internationella religionskongressen som ägde 
rum i Chicago 1893, som fick eko bland många intellektuella. 
Den syn på kristendomen som Rydberg företrädde låg i linje 
med dessa föreställningar och man kan med fog säga att hans 
uppfattningar banade väg för intresset för religionernas gemen-
samma kärna. Det var också ett synsätt som innebar att själva 
läran framstod som viktigare än det utanverk som utgjordes av 
den kyrkliga institutionen.4 

Betoningen av det inre i religionerna och den därmed sam-
manhängande kritiken av dogmerna låg nära panteistiska syn-
sätt, som var rikt företrädda bland romantiska tänkare och som 
Rydberg tagit starka intryck av. Såväl Rydberg som ett flertal 
romantiker hänvisade gärna till Baruch Spinozas panteism, 
enligt vilken det gudomliga var att se som något immanent i ska-
pelsen. Rydberg var också mycket kritisk till treenighetsläran 
som han menade inte hade något stöd i Bibeln. För honom såväl 
som för romantiska tänkare låg dessa synsätt i linje med en stor 
fascination för platonskt och nyplatonistiskt tänkande. Rydberg 
hyste överhuvudtaget ett mycket stort intresse för antiken, vilket 
bland annat manifesterades i romanen Den siste athenaren, som 
utkom 1859, några år före Bibelns lära om Kristus. En övergri-
pande ambition för Rydberg var, framhåller Rodhe, att förena 
det antika arvet med det kristna.5 

Föreställningar om att själva den religiösa åskådningen var 
viktigare än det institutionella utanverket hade även andra före-
språkare i samtiden. En viktig inspirationskälla – både för Ryd-
berg och för tänkare som influerades av Rydberg – var den 
amerikanska unitarismen med företrädare som William Ellery 
Channing, Theodore Parker och Ralph Waldo Emerson. Inom 

4 Max Müller, Naturlig religion i utdrag (Helsingfors 1897). Långt tidigare än 
utgivningen av den svenska översättningen finns referenser till Müllers idéer 
hos svenska kommentatorer. 
5 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 351–390. 
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unitarismen framhölls religionens inre sida i kontrast till insti-
tutioner och ritualer och det gudomliga sågs som en immanent 
kraft i tillvaron utan behov av yttre auktoriteter. Parker talade 
om en absolut religion i kontrast till uppenbarade religioner och 
framhöll likt Müller likheterna mellan olika religioner. Även 
andra delar av Rydbergs kristendomskritik återfinns hos unita-
rierna, såsom kritiken av tron på Jesus som gudomlig och av 
arvsynden.6 

Människan och det gudomliga 

En central del av Rydbergs kristendomskritik gällde människo-
synen och föreställningar om Jesusgestalten. Kritiken av Jesus 
som gudomlig kombinerades med kritik av arvsynden, liksom 
med ett avståndstagande från föreställningar om de eviga 
straffen. Rydberg avvisade tanken på Jesus som Guds son och 
hävdade i stället att han var att se som en idealmänniska och en 
förebild för jordiska människor. Det innebär att det som hos 
Rydberg kunde betraktas som en detronisering av Jesusgestalten 
innefattade ett upphöjande av människan, eller åtminstone ett 
möjligt upphöjande. Rydberg hade en optimistisk tro på män-
niskans möjligheter att utvecklas och det var en uppfattning som 
låg mycket rätt i tiden. Några år före utgivningen av Bibelns lära 
om Kristus hade Charles Darwin publicerat sitt verk om arternas 
uppkomst och Rydberg fick tidigt kännedom om och uttalade sig 
om evolutionsteorin. I likhet med många andra i samtiden såg 
han utvecklingsteorin som belägg för att människan gradvis kan 
nå allt högre andliga och moraliska stadier. Rydberg tonade ned 
idén om det naturliga urvalet och talet om kamp och konkurrens 
och betraktade utvecklingen som en mycket mer harmonisk pro-
cess med stark teleologisk prägel. Andra så kallade darwinister i 
samtiden, Herbert Spencer, Ernst Haeckel, Pjotr Kropotkin med 

6 Det finns relativt lite skrivet om unitarismen i Sverige, trots dess stora 
betydelse under senare delen av 1800-talet. Rörelsen behandlas dock i 
Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 187–249. 
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flera, hade liknande uppfattningar om människans potential och 
möjligheter att utvecklas på ett andligt plan. Det var en män-
niskosyn som låg i linje med tidens framstegstro och med udden 
riktad mot föreställningar om en syndfull människa.7 

De här uppfattningarna anknöt till äldre utvecklingsföre-
ställningar inom romantiken. Idéer om utveckling var legio 
bland de romantiska filosoferna och de framträdde också hos de 
kristendomskritiska hegelianerna. Så hävdade exempelvis Lud-
wig Feuerbach att kristendomen var att betrakta som en projek-
tion av människor som inte förmådde se sin inneboende gu-
domliga potential utan projicerade detta på en fiktiv gud. Detta 
var grunden till Feuerbachs maning om att omvandla teologin 
till en antropologi, det vill säga att förvandla läran om gud till en 
lära om människan. Det gällde alltså att få människan att inse 
vilka möjligheter hon har att utveckla sina andliga sidor. Man 
kan notera att Feuerbach, genom att förutsätta denna närmast 
gudomliga potential hos människan, av vissa ännu mer radikala 
kristendomskritiker själv blev anklagad för att vara religiös. I den 
mån man kan tala om något gudomligt i hans tänkande är det 
helt klart av det panteistiska slaget, utan föreställningar om 
någon transcendent gud.  

Det fanns alltså gott om föregångare att inspireras av för Ryd-
berg, och det fanns även ett flertal samtida tänkare med liknande 
syn på kristendomen. Förutom den tidigare nämnda unitaris-
men kan ett inhemskt exempel anföras, nämligen den idealis-
tiska filosofen Christopher Jacob Boström, vars platonskt färgade 
världsbild inrymde en kristendomssyn med flera berörings-
punkter med Rydbergs. Gemensamt hade de ambitionen att 
förena kristet tänkande med antikt tankegods – dock får man 
konstatera att Boström var mer reserverad mot den utvecklings-

7 Detta sätt att använda sig av darwinismen behandlas i Inga Sanner, Att 
älska sin nästa såsom sig själv. Om moraliska utopier under 1800-talet 
(Stockholm: Carlsson, 1995), s. 81–140. Om Rydbergs utvecklingsbegrepp se 
Albert Nilsson, ”Rydberg och utvecklingsläran”, Til Gerhard Gran 9. decem-
ber 1916 fra venner och elever (Kristiania 1916). 
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tanke som fanns inom nyplatonismen. Hans filosofi var över-
huvudtaget mer statisk än Rydbergs och han var dessutom syn-
nerligen skeptiskt inställd till det empiriskt grundade vetande 
som tillhandahölls av naturvetenskaperna.  

En viktig likhet mellan de två svenska tänkarna var kritiken 
av arvsynden och helvetestron, vilket innebar att även Boström 
kan sägas ha en förhållandevis positiv syn på den enskilda 
människans möjligheter till förbättring. I den i samtiden upp-
märksammade skriften Anmärkningar om helfvetesläran. Våra 
theologer och prester allvarligen att förehålla från 1864, vände sig 
Boström mot tanken på att det onda har en egen existens och 
hävdade i stället att det är att se som en brist som kommer att 
försvinna i takt med utvecklingen. Här fanns klara berörings-
punkter med uppfattningar som Rydberg formulerade i Medel-
tidens magi, vilken utkom samma år som Boströms skrift. 
Bokens kritik mot helvetesföreställningar gjorde starkt intryck 
på samtiden, ofta i kombination med Boströms uppfattningar. 
Sammantaget kan konstateras att boströmianismen under senare 
delen av 1800-talet kom att spela en viktig roll i omvandlingen av 
kristendomen och i vissa fall även för tänkare som helt tog 
avsked från den kristna läran. Inte så sällan förenades inspiration 
från Rydberg och Boström, vilket med tanke på i andra avseen-
den viktiga idémässiga skillnader mellan dem kan synas som 
egendomligt. Med tiden framstod också klyftan mellan de två 
tankevärldarna som större och efterföljarna kom i flera fall att 
utvecklas åt lite olika håll. Inte så sällan ledde detta fram till ett 
avståndstagande från såväl Boström som Rydberg.8  

8 I det som finns skrivet om Boström har inte kristendomsuppfattningarna 
givits någon stor uppmärksamhet. Även här är Rodhes och Wittrocks 
framställningar de mest utförliga och de framhåller båda den roll Boström 
spelade för den samtida kritiken av den etablerade kristendomen. ”Striden 
om helvetesläran”, skriver Rodhe, ”länkade för allmänheten Boström och 
hans lärjungar samman med den religiösa liberalismen”, Rodhe, Den reli-
giösa liberalismen, s. 256. Rodhe konstaterar också att avståndet mellan de 
två tankevärldarna, Rydbergs och Boströms, med tiden blev större, Rodhe, 
Den religiösa liberalismen, s. 293. 
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Nya livsåskådningar 

Under de sista decennierna av 1800-talet fanns således en mång-
fald av idéer som beredde marken för en ny syn på kristen-
domen. Flera historiker har beskrivit den känsla av förändring 
som präglade tiden – eller ska man kanske snarare tala om ett 
behov av förändring, inte minst på det religiösa området. Att den 
religiösa frågan var brännande hade med naturvetenskapernas 
frammarsch att göra men lika mycket med hela den omvandling 
av tänkandet som skedde till följd av samhälleliga förändringar. 
Det gällde inte minst människosynen, där liberala idéer om indi-
videns frihet och möjligheter att utvecklas ställdes i kontrast till 
äldre uppfattningar om att man skulle bli vid sin läst. Den etable-
rade kristendomen kom allt oftare att uppfattas som förlegad och i 
behov av förnyelse. Kyrkan betraktades av många som ett försvar 
av ett gammalt hierarkiskt samhällssystem och dess lära om synd 
och skuld sågs som ett hinder för människors utveckling.9  

Rydbergs kristendomssyn passade i det här sammanhanget 
som hand i handske. Här formulerades en ljus kristendom med 
en tro på framsteg och utveckling och en lära som var helt och 
hållet förenlig med vetenskapliga synsätt. Det var en positiv tro 
på människan och hennes möjligheter, bortom föreställningar 
om en tyngande arvsynd. Den framstod som ”modern” och som 
ett attraktivt alternativ för de intellektuella som blivit alltmer 
kritiska mot etablerade synsätt. Den rening av kristendomen 
som Rydberg hade företagit i Bibelns lära om Kristus framstod 
därmed som ett löfte om en helt annan och mer livsbejakande 
form av religiositet. 

Det är mot den bakgrunden logiskt att man under senare 
delen av 1800-talet såg en rad alternativ till den etablerade 
kristendomen växa fram. I somliga fall hade alternativen kristna 

9 Översikter över tidens idéliv finns i ett stort antal framställningar. Av 
särskild relevans här är Wittrock, Ellen Keys väg från kristendom till livstro, 
s. 1–4. Framväxten av frikyrkor var naturligtvis också av betydelse, vilket det
dock inte finns plats att diskutera här. 
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förtecken, i andra tog man avstånd från beteckningen kristen-
dom. Generellt gällde att det var själva åskådningen som stod i 
centrum för förändringen, och i många fall innebar det att tros-
uppfattningar formulerades utan någon egentlig institutionell 
förankring. Viktigt att notera är dock att dessa omformuleringar 
i allmänhet inte innebar ett avsked från alla former av religion 
eller religiositet. Behovet av något slags tro var starkt och det är 
mer sällan man ser kritiken av den etablerade kristendomen 
utmynna i ett religiöst tomrum. I stället växte en rad olika åskåd-
ningar fram ur denna omvandlingsprocess – det var också nu 
som ordet livsåskådning började användas som beteckning på 
alternativ till kristendomen. Nya åskådningar formulerades 
således i kölvattnet av den kristendomskritik som Rydberg var 
en av initiativtagarna till, och i många fall var influenserna från 
Rydberg helt centrala i utformandet av dessa. Vi ska närmast ge 
ett par exempel på detta.10 

Teosofin 

Framväxten av alternativ till den etablerade kristendomen skedde 
gradvis och i vissa fall var det fråga om trosformer som hade 
andra impulsgivare än Rydberg. Ett exempel är positivismen 
som på svensk botten företräddes av Anton Nyström, och som 
hade den franske filosofen Auguste Comte som viktigaste inspi-
rationskälla. En mer direkt linje från Rydberg finns till den så 
kallade förnuftstron, som bestod av en liten krets religiöst intres-
serade intellektuella som hade ambitionen att formulera en 
kristendom förenlig med vetenskapliga synsätt och vars upp-
fattningar om kristendomen låg nära Rydbergs. Liksom Rydberg 

10 Kritiken mot den institutionaliserade religionen till trots, kan man se flera 
försök att utforma alternativa ritualer inom de alternativa trosformerna, 
inom exempelvis positivismen, Tore Frängsmyr, ”Den unge Anton Nyström 
och positivismen”, Lychnos 1963–1964, och utilismen, Sanner, Att älska sin 
nästa såsom sig själv, s. 233. Om de så kallade livsorden vid det förra sekel-
skiftet, se Harald Evolson, ”Livsglädje och levnadsglädje. En litteraturhisto-
risk ordstudie”, Edda. Nordisk tidskrift för litteraturforskning, Oslo 1930.  
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var de förnuftstroende kristna, men flera av dem kom senare att 
lämna kristendomen för att ansluta sig till andra trosformer 
såsom teosofi, spiritism och livstro.11 

En tydlig länk finns mellan Rydberg och teosofin som etable-
rade sig i Sverige omkring 1890. Förebilden var det amerikanska 
teosofiska samfund som bildats i USA i mitten av 1870-talet av 
Helena P. Blavatsky och Henry S. Olcott och som fick spridning i 
västerlandet under senare delen av 1800-talet. En grundsten 
inom teosofin var uppfattningen om en gemensam kärna i alla 
religioner och en därmed sammanhängande föreställning om att 
skillnader mellan olika religioner var ytfenomen utan större 
betydelse. Tron på människans förmåga till andlig utveckling var 
central och sammanhängde med en panteistisk syn på det 
gudomliga som ett slags kosmisk kraft som genomsyrade till-
varon. Teosofin såg sig som en kombination av religion och 
vetenskap och framhöll gärna den vetenskapliga sidan.12  

Teosofin är ett exempel på en form av religiositet där själva 
läran var viktigare än den institutionella förankringen. Här fanns 
ingen kyrka eller ritualer att hänvisa till, utan det var den per-
sonliga trosuppfattningen som stod i centrum. Mot bakgrund av 
idémässiga beröringspunkter, framför allt genom den panteis-
tiskt färgade utvecklingstron, framstår det som logiskt att Ryd-
berg hyste ett intresse för teosofin – ja, det sägs till och med att 
det svenska teosofiska samfundet bildades i hans hem. Det finns 
olika meningar om Rydbergs förhållande till teosofin, men 
oavsett hur det var med det kan man konstatera att den dogmfria 
sidan av åskådningen låg helt i linje med hans tänkande, liksom 
även synen på förhållandet mellan människan och det gudom-
liga. Klart är också att svensk teosofi kände stor sympati för 
Rydberg och gärna refererade till honom. De tidiga teosoferna i 
Sverige var i många fall också direkt inspirerade av Rydbergs 

11 Om förnuftstron, Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv, s. 162–206. 
12 Om teosofin på svensk botten, Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv, 
s. 296–330. Noteras kan att Müller tog avstånd från teosofin. 
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kristendomskritik och flera av dem hade gått vägen från Rydberg 
till teosofin via förnuftstron.13  

Teosoferna hänvisade ofta – liksom många andra i samtiden 
– till österländskt tänkande, framför allt till buddhismen. Intres-
set delades med Rydberg, som bland annat skrev ett företal till
den svenska översättningen av den engelska skalden och orien-
talisten Edwin Arnolds Asiens ljus eller den stora försakelsen med
titeln ”Om Buddha återvände”. Här pläderade Rydberg för en
utvecklingstro med idealistiska förtecken, som han menade fanns
företrädd sedan urminnes tider i österländskt tänkande. För
många av de samtida kristendomskritikerna framstod buddhis-
men som attraktiv, eftersom det var fråga om en åskådning utan
någon personlig gud, med föreställningar som gick i linje med
panteistiska former av religiositet och med fokus på människans
andliga utveckling. Det är mot den bakgrunden inte ägnat att
förvåna att läran fick stort gehör bland intellektuella mot seklets
slut, och inte sällan bland personer som även inspirerades av
Rydbergs kristendomssyn.14

Teosofin använde sig inte av beteckningen kristendom – och 
man kan tänka sig att detta var ett viktigt skäl till att Rydberg 
aldrig anslöt sig till rörelsen, trots idémässiga beröringspunkter. 
Det fanns också andra inslag i den teosofiska världsbilden som 
Rydberg bör ha känt sig främmande för. Även om man säker-
ligen kan anta att teosofin fått fäste på svensk botten Rydberg 
förutan, så är det troligt att hans kristendomssyn bidrog till att 
förbereda marken för lärans intåg i Sverige. Ett annat exempel på 

13 Om Rydbergs förhållande till teosofin, Osvald Sirén, Rydberg och teosofins 
framträdande i Sverige (Stockholm 1942). Om teosofin och den religiösa 
liberalismen, Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv, s. 306–309. Rydberg 
hyste även ett stort intresse för de spiritistiska idéerna som fick stort genom-
slag vid samma tid som teosofin, se exempelvis Inga Sanner, Det omedvetna. 
Historien om ett utopiskt rum (Nora: Nya Doxa 2009), s. 73–89. 
14 Viktor Rydberg, ”Om Buddha återvände”, Skrifter XIII. Varia (Stockholm: 
Bonniers, 1910). I det avslutande kapitlet i Rodhes framställning om den 
religiösa liberalismen nämns intresset för det österländska, bildandet av 
teosofin och Rydbergs intresse för detta. Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 
439–444. 



ATT SÄTTA EN STEN I RULLNING 

121 

hur hans uppfattningar bidrog till utformandet av icke kristna 
trosformer var framväxten av den så kallade livstron med Ellen 
Key som främsta företrädare. 

Livstron 

Ellen Keys livstro formulerades explicit som en ersättning till 
kristendomen. Ulf Wittrock har visat att Keys väg från kristen-
dom till livstro var en gradvis process, där ett av de viktigaste 
avstampen var Rydbergs kristendomskritik. I detta tog Ellen Key 
intryck från sin far, den liberala politikern Emil Key, som var 
bekant med och en stor beundrare av Rydberg – de var båda 
aktiva i Lantmannapartiet. Ellen Key gick dock ett steg längre än 
fadern i omformulerandet av kristendomen, så att hon lämnade 
gudsbegreppet och i stället för gudstro talade om en tro på 
”livet”. Livstron var i sanning en ”renad” trosföreställning, utan 
institutionell tillhörighet och inte heller med specifika urkunder, 
ritualer eller liknande. Det var en panteistisk form av religiositet 
med föreställningar om en gudomlig kraft i tillvaron vilken 
antogs vara i ständig utveckling mot allt högre former av and-
lighet och moral. Tron på utveckling gällde såväl den enskilda 
människan som mänskligheten i stort. Grundläggande i livstron 
blir därmed begreppen monism, att allt är en enhet, och evolu-
tionism, att allt genomgår en utveckling. Key tog tidigt intryck 
även av Boström, men blev snart skeptisk till dennes filosofi, 
framför allt på grund av den negativa syn som han hade på 
naturvetenskaperna. Även gentemot Rydberg blev hon, liksom 
många andra av 1880-talets radikaler, med tiden mer kritisk. 
Detta till trots ser vi att livstron ligger helt i linje med den 
reformerade kristendom som Rydberg förespråkade. Här finns 
tron på en förnuftig religion, där åskådningen är viktigare än de 
yttre uttrycken – ja, i Keys fall fanns ju ingen institutionell 
förankring överhuvudtaget. En panteistisk uppfattning, föreställ-
ningar om något närmast gudomligt inom människan som hon 
är förmögen att utveckla, kritiken av helvetet och arvsynden – 
allt detta förenade livstron med Rydbergs synsätt. Man kan också 
notera de många hänvisningar som finns hos Key till positiva 
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inslag i den kristna läran, kanske framför allt den moral som 
kom till uttryck i det kristna kärleksbudskapet. För Key framstod 
också Jesus i Rydbergs anda som en förebild för människorna. 
Man kan konstatera att det hos Key fanns en stor fascination för 
antiken, som inte minst Rydberg hade givit näring till. Denna 
fascination hade hon för övrigt med sig från barndomen – så 
berättas det att hon som barn lät pappersdockor föreställa figurer 
ur romanen Den siste athenaren.15  

Livstron var det profana alternativ som fick absolut störst 
genomslag vid tiden för det förra sekelskiftet och den fick ett 
synnerligen genomarbetat uttryck hos Ellen Key. Den kom att 
omfattas av en rad intellektuella med behov av en ny form av 
religiositet, inte minst bland de som i samtiden kallade sig fri-
tänkare. Som tidigare nämndes fanns ett stort behov av ett posi-
tivt alternativ till kristendomen och det är kännetecknande att 
samtidens kanske mest kände fritänkare, Viktor Lennstrand, 
formulerade en trosbekännelse som låg nära både livstron och 
uppfattningar hos Rydberg.16 

Antikt och kristet 

Livstron levde vidare in på 1900-talets första hälft, inte minst 
bland författare och andra intellektuella. Om åskådningen hos 
Key hade fått en utarbetad teoretisk form, blev den hos många av 
efterföljarna mer av en vagt formulerad livshållning. Central var 
känslan av att bejaka livet och, inte minst, den erotiska kärleken 

15 En utförlig behandling av livstron finns i Wittrock, Ellen Keys väg från 
kristendom till livstro; om Emil Keys förhållande till Rydberg, s. 4–21, om 
Ellen Key och boströmianismen, s. 125–142, om intrycken av Den siste 
athenaren, s. 73, om avståndstagandet till Rydberg (som bland annat hade 
att göra med dennes ställningstagande i domen mot Hjalmar Branting, 
vilken anklagats för hädelse), s. 294–298.  
16 Om Lennstrand och fritänkare i samtiden, Sanner, Att älska sin nästa 
såsom sig själv, s. 225–273. Signifikativt är de många beröringspunkter 
Lennstrand tycker sig finna mellan sina uppfattningar och dem hos prästen 
Per Nymansson, som var i hög grad influerad av den religiösa liberalismen. 
Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv, s. 235–238. 
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som var en viktig del av livstron. (Den delen hade emellertid inte 
Rydberg som inspirationskälla.) Självklart betraktades föreställ-
ningarna med oblida ögon från traditionellt kristet håll och ett 
viktigt skäl var sammankopplingen mellan livstron och politisk 
och sexualmoralisk radikalism. Livstron sågs av många som ett 
försvar för så kallad fri kärlek, och Key blev anklagad för att vara 
en ungdomens förledare. Efterhand blev dock livstron även 
bland kristna företrädare mer accepterad som en självständig 
trosuppfattning och som ett mer eller mindre seriöst alternativ 
till kristendomen. Under mellankrigstiden hade den förlorat 
något av sin farliga udd och i en tid då kristendomen anklagades 
för att ha fjärmat sig från människors konkreta livssammanhang, 
tog även kristna tänkare till sig, och sökte annektera, begreppet 
livstro – så var exempelvis titeln på en av den kristna kultur-
personligheten och sedermera biskopen Manfred Björkquists 
böcker Livstro och kristendom från 1932. 

För att återkomma till arvet från Rydberg så finner man 
under mellankrigstiden intressanta kommentarer om att livstron 
i Keys tappning faktiskt inte ligger särskilt långt ifrån vissa nyare 
former av kristendom och att den kritik av kristendomen som 
formulerades av livstrons företrädare ofta drabbade en tämligen 
föråldrad version av kristendomen. Så konstaterar den då helt 
unge Sven Stolpe att det inte var några stora skillnader mellan 
livstron och den kristna lära han finner hos Nathan Söderblom, 
vilken senare för övrigt uttalade sig positivt om Ellen Keys 
livstro. Detta bör ses som ett uttryck för att delar av arvet från 
Rydberg nu hade om inte införlivats så i alla fall kommit att färga 
även den inomkyrkliga kristna läran.17 

17 Inga Sanner, Den segrande eros. Kärleksföreställningar från Emanuel 
Swedenborg till Poul Bjerre (Nora: Nya Doxa, 2003), s. 157–166. Nathan 
Söderblom var också den som jordfäste Ellen Key. Om influenser inom kyr-
kan och teologin, se Johan Sundeens bidrag i denna antologi, ”Otroshjälte 
och religiös kulturpersonlighet. Receptionen av Viktor Rydbergs skrifter 
bland svenska teologer”. 
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Dock lyfte Stolpe, och även andra kommentatorer under 
mellankrigstiden, fram en avgörande skillnad mellan livstron 
och kristendomen, nämligen synen på synden. Detta hängde 
samman med människosynen och huruvida det gudomliga var 
att se som något immanent i människan eller som något utanför 
henne. Kristna röster framhöll vikten av att se det gudomliga 
som transcendent, alltså något utanför människan, vilket inne-
fattar en föreställning om att människan inte kan bli fullkomlig 
av egen kraft. Företrädare för livstron lyfte i stället fram män-
niskans inneboende möjlighet att utvecklas mot allt högre grader 
av fullkomlighet.18 

Här ser vi hur bärande delar av Bibelns lära om Kristus var 
såväl levande som kontroversiella ännu under mellankrigstiden 
och framför allt gällde det synen på människans förhållande till 
det gudomliga. Mer än något annat var det tanken på männis-
kans utvecklingsmöjligheter som lyftes fram av Rydbergs efter-
följare. Det är intressant att notera hur man vid den här tiden 
gällande människosynen kunde peka på livstrons förbindelse 
med ett antikt idéarv – så finner man påståenden om att Keys 
livstro var att betrakta som ett uttryck för den platonska eros-
tanken. I så måtto levde arvet från Rydberg vidare.19  

Ett kraftfullt angrepp på tanken om att förena antikt och 
kristet kom dock under mellankrigstiden från den lundensiska 
teologen Anders Nygren i verket Den kristna kärlekstanken 
genom tiderna från 1930 och 1936. I den första delen av boken 
framställde Nygren två kärleksmotiv som han menade stred mot 
varandra i den tidiga kristendomen och som han gav benäm-
ningarna eros och agape. Eros handlar enligt Nygren om män-
niskans strävan efter att bli gudomlig av egen kraft och agape om 
Guds kärlek och nåd gentemot människan, som på grund av sin 
bristfällighet aldrig kan förvänta sig fullkomning. Här framställs 

18 Sanner, Den segrande eros, s. 157–166. 
19 Sanner, Den segrande eros, s. 182. Även Key framhöll att antikt och kristet 
måste genomsyra varandra, Wittrock, Ellen Keys väg från kristendom till 
livstro, s. 73–74. 
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två skilda synsätt som bottnar i helt olika uppfattningar om 
människans förhållande till det gudomliga. Det framgår med all 
önskvärd tydlighet att Nygren ser agape som uttryck för den 
sanna kristendomen och eros som något helt främmande för 
denna. Mot den bakgrunden är det frestande att se hans fram-
ställning som en sentida kommentar till de förändringar som 
skedde i kölvattnet av Rydbergs kristendomssyn och vars effekter 
var märkbara långt in på 1900-talet. Genom det antika arvet 
uppstår det som Nygren talar om som en egocentrisk religiositet 
med rötter i platonskt och nyplatonistiskt tänkande, vilken han 
ställer mot en teocentrisk. Den egocentriska religiositeten är 
enligt Nygren i grunden främmande för kristet tänkande och 
hans ambition är att rena kristendomen från detta inslag – en 
rening, således, av ett liknande slag som det Rydberg en gång 
företog sig, men som kan ses som en reaktion mot de uppfatt-
ningar som Rydberg torgförde genom sitt synsätt.20 

Så ser vi hur den sten som sattes i rullning på 1860-talet 
lämnar spår långt in på 1900-talet. Det är då framför allt livstron 
som får representera den antikt präglade kristna åskådning som 
Rydberg en gång gick i bräschen för. Det betyder att Rydbergs 
uppfattningar bidrog till att synliggöra – och kanske rentav 
etablera – två synsätt som handlar om människans förhållande 
till det gudomliga. Det ena synsättet var under 1800-talet väl 
förankrat i den etablerade kristendomen medan det andra fram-
stod som ett radikalt alternativ, som av vissa tänkare även fick 
profana förtecken. Det är en form av religiositet som levde 
vidare även senare under 1900-talet och som då kom att legeras 
med idéer inom new age. Den typen av profan religiositet är en 
bärande del av svensk idéhistoria och Viktor Rydberg spelade en 
viktig roll för dess uppkomst och utveckling.  

20 Anders Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och agape, 
del I (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1930), passim. 
Värt att notera är att Edvard Rodhes bok om den religiösa liberalismen i 
vilken temat antikt-kristet framhålls utkom vid ungefär samma tid och i 
samma teologiska miljö (Lund) som Nygrens framställning. 
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Otroshjälte och religiös kulturpersonlighet 
Receptionen av Viktor Rydbergs skrifter bland 

svenska teologer 

Johan Sundeen 

Ett möte mellan två Rydbergläsare 

Vårterminen 1883 ägde ett i kyrkohistoriens annaler nedtecknat 
sammanträffande rum på den strax utanför Skaras stadsgräns 
belägna biskopsgården Brunsbo. De två som kom att tala med 
varandra var sistaårseleven på Skara läroverk Johan Alfred Ek-
lund och stiftets biskop Anders Fredrik Beckman. Upprinnelsen 
var att Eklund, som besökte Brunsbo tillsammans med sin 
årskull, fällde några om begåvning vittnande uttalanden i biblio-
teket. Den unge mannen hade kommenterat sig igenom ett 
planschverk med den firade danske skulptören Bertel Thorvald-
sens skapelser, det var syner som ”slog starkt an på ett öga som 
just ingenting sett”.1 Biskopsparet Beckman kom att invitera 
Eklund att tillbringa sommaren på Brunsbo. Genom biskops-
parets välvilja kom den i ett skräddarhem uppvuxne studenten 
att föras in i en för honom tidigare okänd högreståndsmiljö 
präglad av såväl fromhet och kristligt tankeliv som världslig 

1 J. A. Eklund, ”Från biskop Beckmans tid på Brunsbo. Strödda personliga 
minnen”, i Olle Nystedt (red.), Minnen från gamla prästgårdar i Skara stift 
(Stockholm: Diakonistyrelsens förlag, 1928), s. 62. 
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bildning och kultur.2 Den blivande apologeten på offentlighetens 
scen tillbringande inalles sju somrar på Brunsbo, där han i 
egenskap av intellektuell samtalspartner till biskop Beckman blev 
något av ”en institution”.3 

Aftonen i stiftsherdens bibliotek 1883 intresserar oss i detta 
sammanhang av det skälet att det också var ett möte mellan två 
Rydbergläsare av olika generationer. Både Beckman och Eklund 
publicerade sig med inlägg om bärande tankegångar hos för-
fattaren, stridsmannen och kulturpersonligheten, den ene i 1860-
talets debatt om Bibelns lära om Kristus (första upplagan publi-
cerades 1862), den andre på sent 1800- och tidigt 1900-tal med 
texter om Rydbergs poetiska och filosofiska arbeten. Medan 
Beckmans ärende var av defensiv och polemisk art, var Eklunds 
texter offensiva och kultursyntetiska. Som framträdande kyrkliga 
personligheter och i egenskap av flitiga pennfäktare kvalificerar 
sig Beckman och Eklund som två av huvudgestalterna i historie-
skrivningen rörande receptionen av Viktor Rydbergs verk bland 
svenska teologer. Föreliggande artikel syftar till att presentera 
och idéhistoriskt analysera ett representativt urval reaktioner – 
publicerade i form av tidskriftsartiklar, motskrifter etc. – på Ryd-
bergs skriftställarskap i religiöst laddade frågor. Härmed speglas 
återkommande teman, men också förekomsten av bredd och 
diversitet, i kyrklig och trosvetenskaplig respons under en period 
som sträcker sig över mer än 50 års tid. Kontinuitet och föränd-
ring i Rydbergbilden bland Svenska kyrkans och univer-
sitetsteologins ledande män står således i fokus. 

Innan vi stiftar närmare bekantskap med fler gestalter från 
trosvetenskapens värld bör någonting sägas om forskningsläget. 

2 Om Eklunds och Beckmans relation, se Johan Sundeen, Andelivets agita-
tor. JA Eklund, Kristendomen och kulturen (Skellefteå: Artos, 2008), s. 63ff. 
3 Per Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman. Hans levnadslopp och verk-
samhetsfält (Stockholm: utan uppgift om förläggare, 1931), s. 488. Skriv-
ningen ”apologeten på offentlighetens scen” anspelar på Kurt Johannesson 
m.fl., Heroer på offentlighetens scen. Politik och publicister i Sverige 1809–
1914 (Stockholm, Tiden, 1987) samt framställandet av J. A. Eklund som
”offentlighetsteolog” i Sundeen, Andelivets agitator, s. 24–28.
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I likhet med vad som är fallet med bearbetningar inom littera-
turvetenskapen kan vi för kyrkohistoriens del tala om en period 
av intensiv utgivning under mellankrigstiden.4 Under en sju-
årsperiod publiceras ett antal akademiska arbeten om Rydbergs 
ställningstaganden i frågor som rörde statskyrkan, den heliga 
skriften och den kristna tron i stort.5 Av senare datum är Torsten 
Hegerfors doktorsavhandling Viktor Rydbergs utveckling till reli-
giös reformator (1960). Under de senaste decennierna förefaller 
det i första hand ha varit litteraturvetare och idéhistoriker som 
har intresserat sig för Rydbergs religiöst orienterade författar-
skap.6 Den utsträckning i vilken receptionen av Rydbergs kyrko-
kritik och religiöst färgade författarskap beaktas kan inte sägas 
vara omfattande. Till exempel deklarerar Edvard Rodhe i sin 
framställning om den religiösa liberalismens centralgestalter, att 
han ”i största utsträckning” har lämnat polemiken mot rikt-
ningen utanför sin skildring.7  

4 Rörande litteraturhistoriska avhandlingar om Viktor Rydberg, se Andreas 
Hedborg, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som modernise-
ringskritiker 1891–1895 (Uppsala: Uppsala Universitet, 2012). 
5 Isak Krook, Viktor Rydbergs lära om Kristus (Stockholm: Diakonistyrelsens 
förlag, 1935); Einar Elg, Viktor Rydbergs ställning till religion, kristendom och 
kyrka (Lund: Gleerups, 1928) samt Edvard Rodhe, Den religiösa libera-
lismen. Nils Ignell – Viktor Rydberg – Pontus Wikner (Stockholm: Diakoni-
styrelsens förlag, 1935).  
6 Se t.ex. Birthe Sjöberg, Den historiska romanen som vapen. Viktor Rydbergs 
Fribytaren på Östersjön och hans ungdomsjournalistik (Hedemora: Gidlund, 
2005); Birthe Sjöberg, Dialog och dynamit. Viktor Rydberg och August 
Strindberg – förtryckets fiender (Hedemora: Gidlund, 2018); Hedborg, En 
strid för det som borde vara; samt Anders Burman, ”Rydbergs religiösa 
reaktioner”, Tvärsnitt nr 3 2002. Birthe Sjöberg & Jimmy Volovic (red.), 
Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration (Lund: Lunds univer-
sitet, 2012), innefattar bidrag skrivna av kyrkohistoriker.  
7 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 8. Gert Borgenstierna, Om Kristi per-
son och verk. Lärostrider i uppsvensk teologi under 1850- och 1870-talet 
(Stockholm: Diakonistyrelsens förlag, 1942), intresserar sig jämförelsevis ut-
förligt för den teologiska receptionen. 
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Rydbergbilder hos ärkefienden i Lund 

Viktor Rydbergs antiklerikala och visavi statskyrkan antagonis-
tiska förhållningssätt etablerades vid slutet av 1850-talet. I en rad, 
inte sällan fränt formulerade, artiklar i liberala Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning gav han sig i kast med kyrkliga förhållanden 
och teologiska tendenser i samtiden. Rydberg vände sig utifrån 
en etisk kristendomsförståelse mot dogmatism, auktoritära Bi-
beltolkningar och prästvälde.8 Kyrkokritiken begränsade sig inte 
till den journalistiska uttrycksformen utan framfördes också 
medels analogier till samtiden i den historiska romanens form.9 

Det främsta föremålet för Rydbergs polemik var den så kal-
lade Lundahögkyrkligheten.10 Denna riktnings märkesmän Ebbe 
Gustaf Bring, Wilhelm Flensburg och Anton Niklas Sundberg 
gick, på grund av sin lärdom, också under namnet Stora fakul-
teten. Den vikt som kretsen fäste vid ämbetet, sakramenten och 
kyrkan som bärande delar i Guds ordning gav Rydberg anled-
ning att tala om en katoliserande tendens i statskyrkan och om 
ett andra Rom ”prålandes under luthersk skylt”.11 I själva verket 
var Brings, Flensburgs och Sundbergs åskådning, och den ny-
lutherska skolbildning som de stödde sig på, uttryck för en 
skärpt konfessionalism med syfte att tydligare avgränsa läran 
mot reformert och romersk-katolsk kristendomssyn.12 Den anti-

8 För en koncentrerad framställning av Rydbergs kyrkokritik samt den-
sammas hemhörighet i en liberalteologisk tradition, se Anders Jeffner, 
”Några drag i Viktor Rydbergs åskådning”, i Birgitta Svensson & Birthe Sjö-
berg (red.), Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism (Stockholm: Atlantis, 
2009). 
9 Birthe Sjöberg, ”En gestalt insvept i svart kaftan. Viktor Rydbergs kyrko-
kritik”, i Birthe Sjöberg (red.), Litteraturens makt (Lund: Lunds universitet, 
2000), s. 97. 
10 Se t.ex. Karl Warburg, Viktor Rydberg. En lefnadsteckning, vol. 1 (Stock-
holm: Bonniers, 1900), s. 230ff. 
11 Sjöberg, ”En gestalt insvept i svart kaftan”, s. 96 samt 109f. Citat från s. 109. 
12 Torbjörn Aronson, Högkyrklighet och kyrkopolitik. Kretsen kring Svensk 
luthersk kyrkotidning fram till 1895 (Skellefteå: Artos, 2014), s. 52–61. Svante 
Nordin, Romantikens filosofi. Svensk idealism från Höijer till hegelianerna 
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papistiska andan i Swensk Kyrkotidning speglas i ett principiellt 
framlagt försvar för det lagrum med stöd i vilket ett antal från 
den rena lutherska läran till romersk-katolsk tro avfallna svenska 
kvinnor landsförvisades 1858.13 I likhet med vad som är fallet 
med Bibelns lära om Kristus kan Rydberg med sin på katolik-
skräck anspelande retorik sägas vända statskyrkans och teolo-
gernas egna vapen mot sina fiender, då han ordar om behovet av 
att fortsätta reformationen.14 Till kännetecknen för det svenska 
1800-talets kyrkliga och teologiska debatter hör att Martin 
Luther aldrig har varit så åberopad som då.15 

Lundahögkyrkligheten hade genom etableringen av Swensk 
Kyrkotidning 1855 fått ett eget organ. Ett viktigt inslag i den 
kyrkosyn som bar de tre redaktörernas signum, var läran om 
samfundssamvetet. Kring detta begrepp stod några av de hår-
daste striderna som Stora fakultetens män var inblandade i.16 I 
kampen bröts en individualistisk människosyn med dess be-
toning av det personliga samvetet mot en åskådning enligt vilken 
den enskilde personen var en del av oupplösliga samfund, i 
förhållande till vilka individen ägde inte bara rättigheter utan 
också skyldigheter. Inom dessa samfund fann människan verklig 
frihet.17 Isak Krook karakteriserar den med samfundsordningen 

(Lund: Doxa, 1987), s. 390 framhåller att Swensk Kyrkotidning hade svårt att 
värja sig från kritiken om att organet uppvisade kryptokatolska tendenser. 
13 [Anon.] ”De för affall till catholicismen nyligen dömda Swenska qwin-
norna”, Swensk Kyrkotidning, 1858, s. 173–176. Huvudföremålet för Stora 
fakultetens polemik var pressröster som funnit landsförvisningen vara bar-
barisk och skadlig för Sveriges anseende.  
14 Krook, Viktor Rydbergs lära, s. 24f., framhåller att ”fruktan för en katolsk 
fara” var spridd inom den politiska och religiösa liberalismens led. 
15 Anders Jarlert & Alexander Maurits, ”Kants rätta arvtagare och den äkta 
bibelteologien. Viktor Rydbergs lära om Kristus”, i Sjöberg & Vulovic (red.), 
Bibelns lära om Kristus, s. 64. 
16 Se t.ex. Krook, Viktor Rydbergs lära, s. 16–23 och 28ff. 
17 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 33ff. 
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– familj, kyrka, stat – sammanbundna föreställningen om sam-
fundssamvetet som ”ett slags överindividuellt samvete”. 18

Ur kritikernas perspektiv gav läran om samfundssamvetet 
uttryck för ett vederstyggligt underkuvande av individens inner-
sta.19 Angreppen föranledde Stora fakultetens män att indignerat 
resa den retoriska frågan ”Har Swensk kyrkotidning hyllat och 
utspritt sådana föreställningar som upplösa och tillintetgöra det 
personliga samvetets rätt och betydelse?” Även om det främsta 
föremålet för attacken var prästen och missionären Peter Fjell-
stedt, har vi större anledning att stanna inför en principiell 
deklaration i artikelns upptakt: 

Då vi här säga oss uppträda till gensvar mot gjorda beskyll-
ningar så åsyfta vi därvid ingalunda de råa utfall, som i visa 
större och mindre f. f. politiska tidningar tid efter annan blivit 
riktade mot både Swensk Kyrkotidning och mot dess särskilda 
utgivare, och härvid även vår så mycket misskända och omta-
lade ”lära om samvetet” understundom blivit vederbörligen 
hånad. Dylika utfall, som tydligen härleda sig från personlig häf-
tighet eller grov okunnighet eller bägge dessa olater tillsam-
mans, tänka vi aldrig bemöta med annat, än tystnadens vältalig-
het.20 [Min kursivering]. 

Swensk Kyrkotidning låg i konflikt med ett par skånska press-
röster, men det torde inte vara en alltför djärv tolkning att ett av 
de främsta föremålen för dessa salvor var Viktor Rydberg. Denne 
hade gång på gång attackerat föreställningen om samfundssam-
vetet och med hänvisning till detsamma rättfärdigade inskränk-
ningar i religionsfriheten. I tidskriften Tomtebissen gisslade han 

18 Krook, Viktor Rydbergs lära, s. 20. Se också Erik Wallgren, Individen och 
samfundet. Bidrag till kännedomen om samfundstänkandet i Swensk kyrko-
tidning 1855–1863 (Lund: Gleerups, 1959). 
19 Krook, Viktor Rydbergs lära, s. 19ff.  
20 [Anon.] ”Har Swensk kyrkotidning hyllat och utspritt sådana föreställ-
ningar som upplösa och tillintetgöra det personliga samvetets rätt och 
betydelse?”, Swensk Kyrkotidning, 1858, s. 145. 
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1857 en inkvisitorisk anda som inte längre förfogade över 
tortyrkammare men väl ”länsman, böter och landsflykt”.21 

Med tanke på intensiteten och varaktigheten i Rydbergs an-
grepp mot kretsen kring Swensk Kyrkotidning har det sagts vara 
ett besynnerligt faktum att Lundahögkyrkligheten inte avgav 
något ”mer samlat svar” på Bibelns lära om Kristus.22 Ande-
meningen i ovan citerade textparti, det vill säga att redaktionen 
inte ville nedlåta sig att gå i svaromål med politiskt betingad 
dyngspridning, kan möjligen ge en bidragande förklaring. Givet 
den historiskt utredande karaktären på och genomslaget för 
Bibelns lära om Kristus kvarstår likväl relevansen av iakttagelsen. 
Dock hade Swensk Kyrkotidning vid tiden för publiceringen av 
Rydbergs bok sin storhetstid bakom sig. Årgångarna 1855–1861 
innefattade en omfattande recensionsavdelning, detta saknas från 
och med 1862. Den planerade utgivningstakten för sistnämnda år 
gick inte att upprätthålla och antalet sidor var betydligt färre än 
vad läsarskaran tidigare hade blivit bortskämd med. Enligt Svante 
Ölander vilade i princip allt redaktionellt arbete vid denna tid-
punkt på en av triumviratets medlemmar – Anton Niklas Sund-
berg. Signifikativt nog blev tidskriften snart historia.23 

En genomgång av samtliga årgångar av Swensk Kyrkotidning 
ger vid handen att det i publikationen trots allt varken saknas 
implicita eller explicita uttryck för Rydbergreception. Enligt Karl 
Warburg ska signaturen W-m:s omfångsrika artikel ”Ett kapitel 
ur läran om Jesu Christi Gudom” i första hand förstås som riktad 
mot Rydberg.24 Den exegetiskt inriktade artikeln tillhandahåller 

21 Rydberg citerad efter Sjöberg, ”En gestalt insvept i svart kaftan”, s. 108. Se 
också Den politisk-satiriske Viktor Rydberg. Tomtebissen 1857, utg. Birthe 
Sjöberg, (Hedemora: Gidlund, 2009). 
22 Jarlert & Maurits, ”Kants rätta arvtagare”, s. 71. 
23 Sverker Ölander, Anton Niklas Sundberg före ärkebiskopstiden (Uppsala: 
Almqvist & Wiksell, 1951), s. 188–198. 
24 Warburg, Viktor Rydberg, s. 543f. Warburg uppgav först att bakom signa-
turen W-m dolde sig Claës Warholm, i en senare utgiven publikation 
ändrades uppgiften om upphovsmannen till kyrkoherde C. W. Widerström. 
Se Karl Warburg, Viktor Rydberg: Hans levnad och diktning (Stockholm, 
Bonniers, 1913), s. 263. 
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en genomgång av kapitel 5–8, 10–11 samt 17 i Johannesevange-
liet. Skribentens syfte är att framlägga skriftställen som styrker 
Kristus fullständiga självständighet, det vill säga status som 
Gud.25 Den argumentation som Swensk Kyrkotidning ägnar 
kyrkokritik framförd av boströmianen Nils Wilhelm Ljungberg – 
lektorn som utlöste den teologiska strid till vilken Bibelns lära 
om Kristus utgjorde ett bidrag – kan också sägas drabba Rydberg. 
Redaktionen formulerar frågan om det går att vara kristen utan 
att erkänna Kristus som Gud. Svaret som ges är att det förefaller 
mera rimligt att avvisa Bibeln som en samling förnuftsvidriga 
berättelser än att hävda uppfattningen att Kristus enligt evange-
listerna inte var Gud.26 Artikeln avslutas med en retorisk knorr: 
”Herr Ljungberg och det ’tänkarsnille’ som han hyllar”, må 
färdas över ”världshavet. [---] Men vad man av honom kan […] 
fordra är att han hissar egen flagga på sitt fartyg. När han därpå 
låter bibelns […] svaja, så seglar han under en falsk.”27 

Ett mera explicit exempel på kritik av Rydberg i Swensk Kyr-
kotidning utgörs av en kommentar till den religionshistoriska 
uppsatsen ”Jehovatjänsten hos hebréerna före babyloniska fån-
genskapen”. Anmälaren, som tecknar sig H.M.M. (vilket torde 
vara professor Hans Magnus Melins initialer), skriver att 
”Sveriges kristliga folk” har en alltför hög bildningsstandard för 
att låta sig dras ned till Rydbergs nivå. I ”Jehovatjänsten hos 
hebréerna före babyloniska fångenskapen” står Gamla Testa-
mentet i fokus. H.M.M. påpekar hånfullt att en ”rabbinsk ytlig-

25 [Sign.] W-m, ”Ett kapitel ur läran om Jesu Christi Gudom”, Swensk 
Kyrkotidning, 1862, s. 129–177. 
26 [Anon.] ”Hwad innebär det hos oss mången gång hörda ordet, att man 
kan lära i överstämmelse med Guds ord och wara en god evangelisk kristen, 
utan att erkänna Christus som Gud?”, Swensk Kyrkotidning, 1862, s. 109 ff. 
Om den ljungbergska striden, se Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 155–163. 
27 [Anon.] ”Hwad innebär det?”, s. 115. Tänkarsnillet som omnämns i 
slutmeningarna är naturligtvis filosofen Christopher Jacob Boström. 
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het och motsvarande logik” är utmärkande för Rydbergs syss-
lande med Nya såväl som Gamla Testamentet.28 

Den mest skarpsinniga motskriften 

Många av 1800-talets teologiska drabbningar kännetecknades av 
att de inte ”höll sig inom de teologiska fackkretsarna”.29 En av 
Rydbergs viktigaste åsiktsfränder inom den religiösa liberalis-
mens led – Nils Ignell – såg i det faktum att den teologiska 
debatten inte längre begränsade sig till de prästvigdas skaror ett 
gryningstecken.30 Att debatten om Viktor Rydbergs ur kristen 
synvinkel mest kontroversiella bok Bibelns lära om Kristus på-
gick under flera decenniers tid hade inte bara med bokens inne-
håll att göra utan var i minst lika stor utsträckning ett resultat av 
samhälleliga och ideologiska processer. Under hela det tidsspann 
som boken diskuterades flitigt – det vill säga från 1850-tal till 
1910-tal – var Svenska kyrkan föremål för ideologisk kritik. 
Hennes företrädare konfronterades med bland annat rationa-
listisk filosofi, frikyrklighet, politisk såväl som religiös liberalism, 
positivism, kulturradikalism och en arbetarrörelse på marsch. En 
förenande faktor för dessa konfrontationer var att den evange-
liska kyrkans viktigaste grund – Bibeln – tolkades i andra termer 
än de svenskkyrkliga och/eller sattes ifråga. I ”Rabulisten och 
lantprästen” diktar Frans Mikael Franzén: 

Du vet väl hur kritiken i vår tid  
behandlar Bibeln. Vad hon blad för blad 

28 [Sign.] H.M.M., ”Jehovatjensten hos hebréerna före babyloniska fången-
skapen”, Swensk Kyrkotidning, 1863, s. 262. Sten Hidal, Bibeltro och bibel-
kritik. Studier kring den historiskt-kritiska bibelsynens genombrott i Sverige 
1877–1910 med särskild hänsyn till Gamla Testamentet (Stockholm: Ver-
bum, 1979), s. 55, skriver att Rydbergs arbete utgör ett tidigt exempel på en 
religionshistorisk ansats i bibelstudiet. Hidal tillägger att Rydbergs skrift på 
grund av ensidighet och svag underbyggnad inte blev inflytelserik inom 
svensk bibelvetenskap.  
29 Krook, Viktor Rydbergs lära, s. III. 
30 Warburg, Viktor Rydberg, s. 547. 
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ej sönderriver, det förklarar hon 
på sådant sätt, att endast det får gälla 
som för ett sunt förnuft är rent och klart. 

I anförandet av Bibeln i sin mot kyrkan riktade polemik ingick 
Viktor Rydberg i ett idéhistoriskt sammanhang, han trampade 
vidare i spår uppgjorda av upplysningstidens antiklerikala pam-
fletter.31  

För huvuddelen av nagelfarandet av Bibelns lära om Kristus 
svarade medlemmar av den lågkyrkligt inriktade teologiska fa-
kulteten i Uppsala.32 Som det tyngst vägande bidraget räknas A. 
F. Beckmans i Theologisk Tidskrift först införda granskning.33 I
Beckman fick den vad teologisk skolning avser endast auto-
didaktiskt rustade Rydberg en motståndare av rang. Innan kallel-
sen till att bli biskop i Härnösand 1864, hade Beckman bland
annat varit docent i teoretisk filosofi, professor i pastoralteologi,
professor i dogmatik och moralteori samt ledamot av Bibelkom-
missionen 1853–1862.34 Knut Hagberg skriver i sin Rydberg-
biografi att ”det hade varit ett underverk om Rydberg behärs-
kade ämnet lika bra som biskop Beckman, vilken ägnat ett helt
liv åt exegetiska studier och dennes genmäle innehåller också för
Rydberg rätt besvärande påpekanden”.35

När det gäller bilden av Rydberg så finns i den kyrkohisto-
riska litteraturen en tendens att framhålla att denne uttryckte sig 
mera aggressivt än sina meningsmotståndare, i första hand 
åsyftas då biskop Beckman.36 Rodhe skriver: ”Bittra, hårda och 

31 Krook, Viktor Rydbergs lära, s. 39. 
32 Jarlert & Maurits, ”Kants rätta arvtagare”, s. 71. 
33 Se t.ex. Warburg, Viktor Rydberg, s. 545. Om tillkomsten av Theologisk 
Tidskrift, se Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman, s. 214ff. 
34 Hjalmar Danell, ”Anders Fredrik Beckman”, i Svenskt biografiskt lexikon, 
band 2, s. 29ff. 
35 Knut Hagberg, Viktor Rydberg (Stockholm: Norstedts, 1928), s. 53. 
36 Se t.ex. Jarlert & Maurits, ”Kants rätta arvtagare”, s. 70f. Utöver de för-
fattare till motskrifter som närmare refereras i föreliggande artikel (A. F. 
Beckman och John Personne) kan nämnas att kritiska inlagor mot Rydberg 
skrevs av bland andra Martin Johansson, Peter Wieselgren, Lars Landgren, 
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överlägsna föll orden i Bibelns lära om Kristus. [---] Jämför man 
Viktor Rydbergs inlägg i den kristologiska debatten med Beck-
mans, så kan man icke vara i tvivelsmål om vem av de två som 
uppträdde noblast och mest humant.”37 Den första bedömningen 
av Viktor Rydbergs kvaliteter som möter oss hos Beckman är 
både artig och fördelaktig. Författaren till Bibelns lära om Kristus 
visar ”en ingalunda vanlig lärdom och skarpsinnighet”. Om Ryd-
bergs avsikter sägs att principiell motvilja mot den heliga skriften 
och Guds son inte kan räknas till dessa.38 Snart nog blir emeller-
tid omdömena mera kritiska, Beckman var inte alldeles i avsak-
nad av den polemiska talang som Rydberg hade uppövat till 
mästerskap. Biskopen ordar om bristande förutsättningslöshet, 
förståndsfanatism och konspiratoriska föreställningar. Det sist-
nämnda omdömet drabbar Rydberg med anledning av att han 
hade framställt prästerskapet som ”uppsåtliga bedragare”.39 Ryd-
berg kom i den tredje upplagan av Bibelns lära om Kristus att 
införa ett svar till Beckman. Av korrespondens framgår att den 
senare reagerade något sårat på Rydbergs argumentation, särskilt 
störde sig biskopen på en mot honom riktad anklagelse om 
bristande logik.40  

Till de uppgifter Beckman påtar sig i Theologisk Tidskrift hör 
att ”ur Skriftens ord ådagalägga att denna sonens gudomsform, 
denna jämlikhet med Gud i verk, egenskaper och väsende ända 

C. W. Widerström samt A. F. Granfelt. Tonläget hos somliga av dessa mot-
svarade inte Beckmans. Warburg, Viktor Rydberg, s. 269, skriver att Ryd-
bergs ”motståndare just icke vore tamare, snarare tvärtom”. 
37 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 169. I brev till S. A. Hedlund 1868
framhåller Rydberg att Beckman i sin motskrift hade velat göra honom
rättvisa under det att han själv gått hårt fram i polemiken och uttryckt sig på
ett översittaraktigt sätt. Se Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman, s. 217. I
sitt reviderade svar till Beckman i den femte upplagan av Bibelns lära om
Kristus uttryckte sig Rydberg överlag mera dämpat.
38 A. F. Beckman, ”Nya Testamentets lära om Christi Gudom” del I och II,
Theologisk Tidskrift, 1862, s. 227.
39 Beckman, ”Nya Testamentets lära om Christi Gudom”, del I och II, s.
227ff. Citat från s. 228. 
40 Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman, s. 355. 
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till enhet med Fadern verkligen framställes i Skriften”.41 Som för-
väntat underkänns Rydbergs exegetiska övningar. Med nog-
grannhet och utförlighet framlägger Beckman förbisedda och 
felaktigt förstådda skriftställen.42 Mera erkännsamt uttrycker sig 
Beckman om den andra delen i Bibelns lära om Kristus, den i 
vilken Rydberg undersöker Messiasföreställningar hos judarna. 
Tillvägagångssättet sägs vara utfört med stor omsorg. Emellertid 
klandras Rydberg för att utan vederbörlig urskiljning ha försökt 
läsa in rabbinska idéer hos Nya Testamentets författare.43 

Beckman är givetvis klar över att Kristus för Rydberg inte är 
en människa bland andra, inte ens en profet bland andra, utan 
en person med en unik ställning i Guds skapelse. Beckman fram-
håller att Rydberg till Kristus knyter egenskaper som ”överskrida 
det mänskliga måttet”. Skulle en sådan teckning, frågar Beckman 
retoriskt, vinna gillande inför en strängare ”förnuftsdomstol” än 
Rydbergs?44 Det kan i sammanhanget vara av intresse att citera 
några rader ur Sven Stolpes litteraturhistoria: ”Fortfarande anser 
nog de flesta att Rydberg definitivt krossat kyrkans anspråk och 
hävdat en förnuftigare syn. I själva verket är Rydbergs kon-
struktion av idealmänniskan […] långt mer fantastisk och orim-
lig än de tidiga kyrkomötenas försök att lösa problemet genom 
att formulera dogmen om gudamänniskan.”45 Perspektiv som 
Beckmans och Stolpes kan tjäna som motvikter till oreflekterade 
och/eller whig-historiska uppfattningar enligt vilka Rydberg 
representerade en mera mot framtiden orienterad tolkning av 

41 Beckman, ”Nya Testamentets lära om Christi Gudom”, del I och II, s. 264. 
42 Beckman, ”Nya Testamentets lära om Christi Gudom”, del I och II, 
passim, och A. F. Beckman ”Nya Testamentets lära om Christi Gudom”, del 
III, Theologisk Tidskrift, 1863, passim.  
43 Beckman, ”Nya Testamentets lära om Christi Gudom”, del I och II, s. 
233ff. 
44 Beckman, ”Nya Testamentets lära om Christi Gudom”, del I och II, s. 
231f. Citat från s. 231. 
45 Sven Stolpe, Svenska folkets litteraturhistoria (5). Rydberg, Snoilsky, 80-
talet (Stockholm: Askild & Körnekull, 1978), s. 104. 
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Kristusgestaltens natur än den som rymdes i förlegade kyrkliga 
synsätt.  

Ett herdabrevs minnesbilder och en motskrifts polemik 

Till kretsen av teologer som författade motskrifter mot Bibelns 
lära om Kristus hörde John Personne. Han befann sig genera-
tionsmässigt mellan Beckman och Eklund. Då Personne 1880 
under signatur publicerade sin granskning av Rydbergs bibel-
utläggningar satte han in sitt eget bidrag i en kronologisk serie: 
Medan Beckman svarat för att nagelfara upplaga ett och två av 
Bibelns lära om Kristus, och biskop Lars Landgren den tredje så 
hade Personne tagit som sin uppgift att pröva den fjärde upp-
lagans vetenskapliga anspråk.46 I skriftens förord framhåller 
Personne att hans ambition är lägre än Beckmans, han avser inte 
att ge något självständigt bidrag till bibelvetenskapen utan enbart 
bedöma om Rydbergs argumentation är hållbar eller ej.47 Sättet 
på vilket Personne genomförde granskningen fick Karl Warburg 
att fälla omdömet att motskriften var ”mycket häftig”. 48 Det kan 
parentetiskt noteras att Personne vid sekelskiftet 1900 själv kom 
att ge bidrag till den historiskt-kritiska bibelsynen.49 Denna 
inifrån teologins led framvuxna skolbildning kom att göra filo-
sofisk-spekulativ bibelkritik av Rydbergs sort obsolet.50 

Om den personliga bakgrunden till publiceringen av mot-
skriften år 1880 berättar biskop John Personne trettio år senare i 
sitt herdabrev till prästerna i Linköpings stift. Inte mindre än 
dryga hälften av herdabrevets ”andliga självbiografi” handlar om 
hur han brottades med budskapet i Bibelns lära om Kristus.51 

46 John Perssone, Viktor Rydbergs ”Bibelns lära om Kristus”, granskad av J. P. 
(Stockholm: Carl Deleen & C:I, 1880), s. 172ff. 
47 Perssone, Viktor Rydbergs ”Bibelns lära om Kristus”, s. 1. 
48 Warburg, Viktor Rydberg, s. 563. 
49 John Personne, Bibelkritiken (Uppsala: Sydney Alrutz, 1900). Om Person-
ne och debatten om bibelkritiken, se Hidal, Bibeltro och bibelkritik, passim. 
50 Hidal, Bibeltro och bibelkritik, s. 56. 
51 Citat från John Personne, Biskop John Personnes herdabref (Uppsala: 
Schultz, 1910), s. 4. 
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Dramaturgin hos Personne är väl bekant från andra tillbaka-
blickar på studietiden, skrivna av det tidiga 1900-talets kyrkliga 
stormän. Handlingen byggs sålunda upp kring en av kyrkokritisk 
litteratur utlöst prövning av barn- och ungdomsårens tro:  

När jag 1868 hade kommit till Upsala […] dröjde det ej länge, 
innan jag genomgick en våldsam andlig kris. [---] För mig var 
kyrkans lära om Kristi gudom […] ett livsvillkor för min per-
sonliga hjärteställning till Gud. På ett sätt som gjorde ett djupt 
intryck på mig, sökte nu Viktor Rydberg i sin talangfullt skrivna 
bok bevisa, att denna lära ej var biblisk. Ju mer jag läste, om och 
om igen, ju mer hopplös och förtvivlad kände jag mig. [---] Och 
jag led oerhört av att vara så utan fäste.52 

Till dylika berättelsers dramaturgi hör skildringar av hjälparen ut 
ur krisen. Personne beskriver hur han under själsliga våndor 
förgäves sökte nedkämpa Rydberg genom en rad motskrifter. 
Ingen av dessa böcker lyfte ångestens ok från Personnes axlar. I 
stället vände han sig direkt till Bibeln. Med Matteusevangeliet i 
hjälparens gestalt nådde Personne småningom insikten om att 
vad evangelisten säger om Kristus icke kan vara annat än en 
skildring av ”en övernaturlig människas historia”.53 Nästa länk i 
tankekedjan bestod av att ställa vad Rydberg säger om idealmän-
niskan jämsides med vad Bibeln lär om Guds son, det vill säga 
att Kristus är Gud. Personne behövde genom detta förfarande 
vare sig förkasta Bibelns syn på Kristus eller Rydbergs. Hela 
drabbningen som Rydbergs stridsskrift hade utlöst framstod till 
sist som ”en strid om ord och namn”.54 

Bilden som Personne ger i herdabrevet av hur han som ung 
upplevt det intellektuella värdet av Rydbergs bok stämmer inte 
överens med de slutsatser som han hade landat i sin tre decen-
nier tidigare publicerade granskning av Bibelns lära om Kristus. 
Personne måste i dessa sägas underkänna det vetenskapliga vär-

52 Personne, Biskop John Personnes herdabref, s. 11f.  
53 Personne, Biskop John Personnes herdabref, s. 12f. Citat från s. 13. 
54 Personne, Biskop John Personnes herdabref, s. 13ff. Citat från s. 15. 
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det av Rydbergs bok.55 Granskaren hävdar att Rydberg givit en 
missvisande bild av den ortodoxi han utgivit sig för att bekämpa, 
att han blottat sin okunskap vad avser ”den nuvarande teologins 
lära om Kristi människoblivande” samt att han selektivt återgett 
tyska teologiska auktoriteter i akt och mening att gynna sin egen 
sak.56 Personne finner det vidare både anmärkningsvärt och pro-
vocerande att Rydberg vågat sig på att läxa upp Beckman om vad 
kyrkans lära faktiskt säger.57 Föga överensstämmande med herda-
brevets bild av den höga kvaliteten på Rydbergs bok är slutligen 
uttalandet att Rydberg ”med förkärlek använder en ohövisk över-
sittarton och skymfande tillmälen” visavi sina meningsmotstån-
dare.58 Personne avslutade sin motskrift med att spela ut Ryd-
bergs exegetiska försök mot andra delar av dennes författarskap:  

Av honom, som tecknat Theodori och Hermiones bilder i Den 
siste Athenaren, som skrivit den om verkliga ansatser till äkta 
mystik vitnande slutskildringen av Singoalla, som för svenska 
läsare framställt Romerska sägner om apostlarna Petrus och 
Paulus, som i mer än en kritisk-teologisk avhandling visat sig 
vilja intaga en aktningsvärdare position än de lösa hugskottens – 
av honom väntade granskaren annat.59 

Möten med en tankediger skald och filosof 

J. A. Eklund hade stiftat sin första bekantskap med Viktor Ryd-
berg och dennes kritiker redan som djäkne i Skara. På av hans 
hand förda läslistor återfinns Den siste athenaren och biskop 
Beckmans visavi den religiösa liberalismens ledande språkrör 
riktade exegetiska utredningar.60 Om Eklunds något år senare 
genomförda läsning av Bibelns lära om Kristus heter det i brev 

55 Jfr Warburg, Viktor Rydberg, s. 536. 
56 Personne, Viktor Rydbergs ”Bibelns lära om Kristus”, s. 159ff. Citat från s. 
161. 
57 Personne, Viktor Rydbergs ”Bibelns lära om Kristus”, s. 163. 
58 Personne, Viktor Rydbergs ”Bibelns lära om Kristus”, s. 164. 
59 Personne, Viktor Rydbergs ”Bibelns lära om Kristus”, s. 173. 
60 Sundeen, Andelivets agitator, s. 65. 
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till Albertina Beckman: ”Jag läste […] Viktor Rydbergs bok, och 
den var märkvärdigt väl ägnad åt att locka en. Men jag fick dock 
behålla tron på Jesus Kristus som Guds enfödde son.”61 Ett av 
Eklunds första författarförsök knöt an till den intensiva och 
långvariga debatten om Nya Testamentets Kristusbilder. Titeln 
på det aldrig utgivna, och enligt Eklund själv i alltför hög grad av 
biskop Beckman påverkade, verket var I vad mån kan Bibelns 
framställningssätt anses vara normerande för vår framställning av 
Kristendomens innehåll? Eklund var tidigt medveten om att hans 
egen tids apologetiska arbete krävde andra tankeverktyg och 
språkliga uttrycksmedel än biskop Beckmans.62  

Som så många andra blivande präster i sin generation käm-
pade Eklund i Uppsala mot tvivlets makter. Han gick sin ung-
doms mest krävande drabbningar mot det radikala 1880-talets 
litterära och politiska uttryck.63 Till synes paradoxalt skulle 
Eklund i sin kamp med otrons demoner finna stöd hos filosofer 
inom den boströmska skola som orsakat så många problem för 
en tidigare mansålders teologer. Det är ingen tillfällighet att por-
talformuleringen i J. A. Eklunds första utgivna bok rör den ”ädle 
tänkaren Pontus Wikner”. Huvudsyftet med denna 1892 publi-
cerade skrift är dock att frilägga några grundtankar i Viktor 
Rydbergs diktning.64 Rydbergs poesi har av kristna intellektuella, 
både i dennes samtid och i eftervärlden, setts med andra ögon än 
hans antiklerikala skrifter. I sin litteraturhistoria för svenska 
folket skriver Sven Stolpe att ”det är på tiden att börja avskriva” 
Rydbergs ”kompendier i antikyrklig polemik och stanna inför 
hans lyriska diktning, där hans innersta steg för steg avtäcks”.65 

61 Eklund citerad efter Sundeen, Andelivets agitator, s. 65. 
62 Elis Malmeström, J. A. Eklund. En biografi (Stockholm: Diakonistyrelsens 
förlag, 1950), s. 123. 
63 Sundeen, Andelivets agitator, s. 49–55. 
64 J. A. Eklund, Några grundtankar i Viktor Rydbergs diktning (Göteborg: N. 
J. Gumperts bokhandel, 1892), s. 3. 
65 Stolpe, Svenska folkets litteraturhistoria, s. 104. Jfr Waldemar Rudin, ”In-
trädestal i Svenska Akademin den 20 december 1896”, i Svenska akademiens
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När J. A. Eklund gjorde sig till tolk av den ”tankedigraste” av 
våra skalder hade Viktor Rydberg bland de stilla i landet ännu 
rykte om sig att vara en otroshjälte. Eklund kunde naturligtvis 
inte förbigå detta faktum: ”Många känner honom endast såsom 
en, vilken bragt mången yngling bort från tron på Kristus, eller 
åtminstone gett första stöten till en utveckling som slutat med 
förkastande av kristendomen.”66 Han försäkrar dock sina läsare 
att författaren till Bibelns lära om Kristus inte hade eftersträvat 
den typen av avfall utan tvärtom hyste den djupaste respekt för 
Människosonen. Då Eklund fattade pennan hade Rydberg sedan 
länge ställt sin egen Kristussyn i ett annat perspektiv än 1850- 
och 1860-talens. Han hade i den fjärde upplagan av Bibelns lära 
om Kristus beskrivit sin egen position så, att den stod närmare 
ortodoxins dogmer än uppfattningar som i Guds lamm blott såg 
en i empirisk mening fattad människa.67 Eklund återkommer i 
ett kapitel rubricerat ”Messias” till Rydbergs Kristusbild. I en 
föreställd dialog låter han en röst ur kyrkfolkets djup uttala att 
Grubblaren, vad med får förstås skalden själv, genom förnuftets 
lins endast förmått se en ringa del av vad som uppenbarats i 
ordet som blev kött. Eklund själv säger att förvisso är det så, men 
manar samtidigt till respekt för var och en som tagit sig genom 
tidens envig mellan tanke och tro, och i sökandet varit sann mot 
sig själv.68  

Den för andelivets sak kämpande J. A. Eklund fann i Ryd-
bergs i början av 1900-talet utgivna filosofiska föreläsningar sli-
pade vapen mot biologistiska, mekanistiska och ateistiska världs-
åskådningar.69 För Eklund fanns ett nära samband mellan poeten 
och filosofen Rydberg. I tvenne genrer framträdde en religiöst 
orienterad idealist som avvisade den materialistiska världsåskåd-
 
handlingar ifrån år 1886, elfte delen (Stockholm: Svenska Akademien, 
1896), s. 30. 
66 Eklund, Några grundtankar i Viktor Rydbergs diktning, s. 5. 
67 Warburg, Viktor Rydberg, s. 218. 
68 Eklund, Några grundtankar i Viktor Rydbergs diktning, s. 84. 
69 J. A. Eklund, Tro och bildning. Uppsatser och föredrag, vol. 5 (Stockholm: 
Norstedts, 1919), s. 133–160. 
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ningens sanningsanspråk.70 Rydberg räknades av Eklund in i en 
krets av humanister, vilka för honom representerade en genuint 
nationell tanketradition. Eklund omtalade sin läsning av dessa 
personlighetsfilosofer med Erik Gustaf Geijer i fanbärarens posi-
tion som umgänge med svenska tänkare.71 Både Rydberg och 
Geijer följde Eklund livet ut. Från dem fick han åtskilliga impul-
ser till sin kultursyntetiska åskådning och kristendomsförståelse. 
I en på tidigt 1930-tal utgiven skrift gick Eklund till förtäckt 
attack till antiidealistiska teologer som Anders Nygren och 
Gustaf Aulén under det att han i Rydbergs anda lyfte fram bidrag 
till andelivets historia från Hellas och Rom.72 

En teolog tar farväl under kristallkronorna 

Det föll på en exeget vid Uppsala universitet att vid sitt inträde i 
Svenska Akademien hålla minnestalet över Viktor Rydberg. På 
stolen som tidigare innehafts av Carl Gustaf af Leopold, Samuel 
Grubbe, Israel Hwasser, C.V.A. Strandberg och alltså Rydberg 
tog år 1896 professor Waldemar Rudin plats. Hågkomstorden 
innehåller de för ett sådant framförande obligatoriska bugnin-
garna. Till hommagen hör orden om snillet och bildningstitanen, 
han vars verksamhet spände över så många av tankelivets områ-
den.73 Emellertid har Rudin också utrymme för lovord av annat 
slag än de inledande tributerna. Exegetikprofessorns utläggnin-
gar om Rydbergs djupt kända vördnad för Kristusgestalten på-
minner om formuleringar i J. A. Eklunds ovan berörda häfte om 
Rydbergs diktning.74 

70 Eklund, Tro och bildning, s. 134ff. 
71 Se t.ex. J. A. Eklund, Från natur- till personliv (Stockholm: Diakonistyrel-
sens förlag, 1932), passim. 
72 J. A. Eklund, Från Hellas och Rom. Deras insats i andelivets historia 
(Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1932). 
73 Rudin, ”Inträdestal”, s. 15 ff. Om Rudin, se Bengt Åberg, Individualitet 
och universalitet hos Waldemar Rudin. Jämte en teckning av hans kyrko-
historiska bakgrund (Lund: Lunds universitet, 1968). 
74 Rudin, ”Inträdestal”, s. 38 och 83. 
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Med argumentet att Rydberg var en man som tog sitt anspråk 
på att vara en religiös författare på stort allvar tillåter sig Rudin 
att granska de delar av företrädarens väldiga produktion som har 
bäring på kristendom och kyrka. Uppgiften fullgörs med skarpa 
omdömen om Rydbergs avsaknad av vetenskaplig stringens och 
oförmåga att se ortodoxins förtjänster. För den som söker fräls-
ning har Rydberg, till följd av sitt avvisande av tvånatursläran, föga 
hjälp att ge.75 Lika kritisk som Rudin är mot attackerna på kyrkan i 
Bibelns lära om Kristus – ”ett stort, ett allvarligt misstag”, lika 
bestämt försäkrar han sina åhörare att företrädaren i Svenska 
Akademien aldrig velat kritisera kristendomen som sådan.76 I sitt 
tals inledning framhåller professorn hur Rydberg ur en kärleks-
full och from moders famn fick överta bibelkunskaper, som 
senare i livet skulle utvecklas med stort personligt djup.77  

Bibelns lära om Kristus sägs vittna om lärdom och ärliga upp-
såt. Boken är sannerligen ej, betygar Rudin, en svensk mot-
svarighet till av fritänkare omhuldade och av kyrkan fördömda 
bibelkritiska arbeten om Jesu liv av David Friedrich Strauss och 
Ernest Renan. Rydbergs exegetiska försök måste emellertid be-
tecknas som vidlyftiga och föga tillfredsställande.78 Rudin säger 
sig ha hoppats att den äldre Rydberg skulle ompröva sitt ställ-
ningstagande från 1862 om Jesu natur, men att han genom den 
senaste utgåvans innehåll nödgats konstatera att så icke blev 
fallet.79 Sammantaget är det dock i högre grad den religiösa kul-
turpersonligheten Rydberg än otroshjälten som ställs fram hos 
Rudin. Som framgått kunde den som kyrkokritiker en gång så 
fruktade Rydberg användas i senare kyrkliga generationers apo-
logetiska attacker mot radikala åskådningar av 1880-talets snitt. 

75 Rudin, ”Inträdestal”, s. 83. 
76 Citat från Rudin, ”Inträdestal”, s. 64. Se också Rudin, ”Inträdestal”, s. 29. 
77 Rudin, ”Inträdestal”, s. 19f. 
78 Rudin, ”Inträdestal”, s. 80–86. Citat från s. 84. Om svenska religiösa 
liberalers ställningstaganden till Strauss och Renans skrifter, se Rodhe, Den 
religiösa liberalismen, passim. 
79 Rudin, ”Inträdestal”, s. 80. Jfr Personne, Viktor Rydbergs Bibelns lära om 
Kristus, s. 173. 
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Inte heller Rudin försummar att omnämna att Rydberg var 
”outtröttlig i att uttala sin djupa och mäktiga protest mot den 
ateistiska och materialistiska åskådningen”.80 Att Waldemar Ru-
dins inträdestal i Svenska Akademien kan ses som en del i en 
minnespolitisk kamp om bilden av den bortgångne kulturhjälten 
blir särskilt tydligt i slutet av det långa anförandet: 

Gärna må vi erkänna, att den beundran man hyst för Rydberg 
och den sorg, som bevisades vid hans frånfälle, hos mången 
hade sin utgångspunkt just i hans svagare sidor. Man har i 
honom beundrat den fulländade athenaren, den tänkande 
hedendomens målsman och framförallt ortodoxins bekämpare. 
Men därvid har man glömt, att bakom denna dräkt gömde sig 
en ”nasaré” […] en som böjde knä vid Golgata.81 

Sammanfattande slutord 

Föreliggande artikel kan ses som en förstudie till en mera om-
fattande undersökning av svenska teologers reception av Viktor 
Rydbergs skriftställarskap. Översikten ger oss, i samspel med 
tidigare forskning, anledning att tala om tre förskjutningar av 
betydelse för receptionens skiftande karaktär. Den första gäller 
författaren och skalden själv. Från att ha framtonat som en anti-
klerikal anförare kom Rydberg att i tilltagande utsträckning upp-
märksamma antiidealistiska hot riktade mot det högre, person-
liga och andliga livet. Samtidigt blev han mera försonligt inställd 
till den historiska såväl som samtida kyrkan.82 Den andra för-
skjutningen finner vi hos teologerna. Den omfattar flera dimen-
sioner och innefattar utvecklingslinjer från kritik av, till sam-
hörighet med, idealistisk personlighetsfilosofi, från upptagenhet 
av Bibelutläggningar till ökat fokus på Kristusgestalten och 
andligt liv i stort samt från försvarsarbete till offensivanda. Allt 
detta bidrog till en mera positiv – om än inte okritisk – Rydberg-

80 Rudin, ”Inträdestal”, s. 33.  
81 Rudin, ”Inträdestal”, s. 113. 
82 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 353ff. 
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bild. Nämnda förskjutningar – hos författaren och skalden själv 
såväl som de kyrkliga mottagarna av hans skrifter – ska sättas i 
nära samband med en tredje som handlar om ”en växling av 
stridsfront”.83 På idéernas slagfält stod på 1890-talet inte som på 
1860-talet ortodoxi mot liberalism, utan – med J. A. Eklunds be-
greppsliga signum – andeliv mot en fiende som gick under beteck-
ningar som naturalism, materialism och ateism.84 

83 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 354. 
84 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 354ff. Om begreppet andeliv, se 
Sundeen, Andelivets agitator, s. 28–36. 
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En författares förvandlingar 
Populära forskningsteoriers och olika politiska 
ideologiers avtryck inom Rydbergforskningen 

Birthe Sjöberg 

Vid genomgången av tidigare forskning kring ett äldre författar-
skap hittar man återkommande teman. Viktor Rydbergforsk-
ningen, som pågått allt sedan hans död 1895, är särskilt intressant 
vad gäller sådana repetitiva teman. Ur dessa framträder nämligen 
olika bilder av Rydberg vilka ändras i takt med tiden. Mitt syfte 
är att försöka visa hur och varför bilderna ändras. 

Tretton decennier kommer att studeras. De uppsatser och 
monografier som ofta citeras i forskningen och som innehåller 
nya och avvikande perspektiv på Rydberg och hans författarskap 
får ingående kommentarer. Med få undantag kommer artiklar 
som ingår i litteraturhistoriska verk inte att behandlas även om 
handböckerna bidrar till kanoniseringen av ett författarskap. 
Dessa viktiga verk kräver en egen studie. 

Med utgångspunkt i New Historicism och dess metoder vid 
studiet av äldre texter är min ambition att försöka frilägga de 
aktuella forskningsteorier som fanns i forskarnas samtid.1 I 
samma teoretiska anda utgår jag från att forskarna medvetet eller 

1 Donald E. Hall, Literary and Cultural Theory. From Basic Principles to 
Advanced Applications (Boston & New York: Houghton Miflin, 2001), s. 
340. 
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omedvetet har applicerat sin politiska samhällssyn, människo-
syn, religiösa tro och sina eventuella fördomar på tolknings-
resultaten. Deras slutsatser kan alltså till viss del vara ett resultat 
av deras egna uppfattningar lika väl som ett resultat av texternas 
innehåll.2 Ju längre från Rydbergs samtid och hans verks till-
blivelse forskaren befinner sig, desto svårare blir det för denne 
att se och förstå de kontexter som var betydelsefulla för Rydberg. 
Med andra ord har de ganska lättbegripliga sociokulturella kon-
texterna allt eftersom tiden gått förvandlats till mer svåråtkom-
liga historiska kontexter. Forskarna har inte alltid upptäckt det 
som Rydberg har ansett vara avgörande för sina texter.  

Det jag noterat i min genomgång av de vetenskapliga arbe-
tena stödjer nyhistorikernas teorier. Det finns nämligen mer eller 
mindre tydliga spår av forskarnas egen samtid i textanalyserna. 
Mitt påpekande bör emellertid inte uppfattas som kritik. Ibland 
kan det vara en fördel att betrakta en äldre text utifrån de frågor 
och problem som finns i den egna samtiden. Dessutom är det 
omöjligt att helt och hållet läsa texterna ur ett 1800-talspers-
pektiv. Viktigt är emellertid att vara medveten om att spåren 
från den egna samtiden finns. Det går inte att resa tillbaka till 
historien, endast att ha dialoger eller ”förhandlingar” med den.3 

Vid min forskningsgenomgång kommer de forskningsteorier 
samt de politiska och kulturella frågor som enligt min uppfatt-
ning har betydelse för de vetenskapliga uppsatserna och mono-
grafierna att lyftas fram. 

* 

Med avsikt att underlätta förståelsen av de första verken som 
behandlar Rydberg och hans författarskap, kommer här en kort 
sammanfattning av decenniet som föregick publiceringen av 

2 Se Graham Holderness, Shakespeare Recycled. The Making of Historical 
Drama (London: Harvester Wheatsheaf, 1992), s. 22. 
3 Stephen Greenblatt talar om ”negotiations” när han beskriver processen. Se 
Greenblatt, Shakespearian Negotiations (Berkeley & Los Angeles: University 
of California Press, 1988), s. 5–6. 
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dem. Vid mitten av 1800-talet hade kampen för demokrati och 
republik samt mot sociala orättvisor och kyrkligt förtryck be-
drivits huvudsakligen av liberaler. Men i takt med industrialis-
mens framväxt blev också socialismen ett politiskt alternativ i 
striden mot orättvisorna. Till en början var skillnaden mellan 
den radikala, socialt inriktade vänsterliberalismen och samtidens 
utopiska socialism liten.  

Men under 1880-talet hade det ideologiska avståndet mellan 
liberaler och socialister ökat. Deras respektive politiska mål hade 
fortfarande en del likheter men metoderna att nå dit skiljdes åt. 
En händelse som kan illustrera den växande klyftan, och Ryd-
bergs ställningstagande, är det välkända ”hädelsemålet” 1888 
mot Hjalmar Branting. Denne, som då var redaktör för tidnin-
gen Social-Demokraten, hade låtit trycka en kristendomsfientlig 
artikel skriven av Axel Danielsson vilket ledde till åtal.4 Rydberg 
satt med i juryn som fällde Branting. Straffet innebar fängelse. 
Rydberg beskylldes för att ha bidragit till domslutet. Efter denna 
händelse kom han av framför allt de socialistiska sympatisörerna 
att betraktas som en bakåtsträvare. Andra fortsatte dock att 
betrakta honom som en liberal förkämpe – även om hans radika-
lism nedtonades.5 

De första verken om Viktor Rydberg efter hans död 1895 
tillkom under ett decennium som på flera sätt skiljer sig från det 
föregående. Det radikala åttiotalet hade passerats. Naturalismen 
blev ur modet och färre lyssnade på Georg Brandes uppmaning 
att sätta ”Problemer under Debat”. I stället ökade intresset för 
individens själsliv, men också för traditionalism och nationalro-
mantik. Den svenska ”folkkaraktären” blir ett omtyckt ämne. Den-
na övergång till 1890-talets ideal blev synlig i verken om Rydberg. 

Rydberg framställdes som en ”ungdomens fostrare” och en 
värnare av de kristna idealen. Han ansågs vara en stor national-

4 Axel Danielsson fick själv avtjäna ett längre fängelsestraff efter att tidigare 
ha publicerat artikeln i Arbetet. 
5 Gösta Löwendahl, ”Viktor Rydberg och hädelsemålet mot Branting”, 
Svensk litteraturtidskrift 1961, s. 110ff. 
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skald och en moraliskt högtstående person, som betydde mycket 
för bevarandet av ”det svenska arvet”. Bilderna framträder i två 
skrifter. Den ena, Viktor Rydberg som uppfostrare (1897), är en 
bok skriven av Oswald Kuylenstierna. Författaren var en histo-
riskt intresserad militär med konservativa och nationalistiska 
åsikter.6 Den andra är en kortare text, nämligen botanisten Ro-
bert Tolfs Viktor Rydberg. Hans lifsgerning och betydelse för vårt 
folk (1898). Skriften är baserad på ett fördrag som han höll på 
Jönköpings arbetareinstitut.7 Dessa två författare är, trots olika 
bakgrund och intressen, bra representanter för den tidens upp-
fattning om Rydberg.  

Typiskt för nittiotalet är också att man gärna citerar från 
dikten ”Himlens blå” – och dess nationalromantiska strofer. Man 
behöver bara slå upp de första sidorna i Viktor Rydberg som upp-
fostrare så möts man av den tidens rådande uppfattning. Redan på 
andra sidan citeras följande diktrader ur ”Himlens blå”: 

Jag känner mig din frände, himlaborna 
Till ariskt blod, det renaste, det äldsta,8 
till svensk jag vigdes af en vänlig norna. 
Mitt folk har som symbol af sina anor 
fått himmelsblått i väna barnaögon 
och himmelsblått i ärekrönta fanor 

Strax efter citatet kan man läsa: ”Med dessa ord, som tillhöra det 
vackraste och stoltaste, som någonsin flutit ur en svensk penna, 
har Viktor Rydberg, han, som under detta århundrades senare 
hälft framför alla andra varit den, som visat vårt folk vägen hän 

6 Oswald Kuylenstierna, Viktor Rydberg som uppfostrare (Göteborg, 1897).  
7 Robert Tolf, Viktor Rydberg. Hans lifsgerning och betydelse för vårt folk, en 
föreläsning i Jönköpings arbetareinstitut (Jönköping: Bergmans bokhandel, 
1898). 
8 Ordet ”arisk” har en annan betydelse för Rydberg än den vi har efter nazis-
men. Flera forskare har varit noga med att påpeka det. Se exempelvis Örjan 
Lindberger, ”Himlens blå”, Veritas, årgång 5, 1991. 
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mot idealets Jordan”.9 Bilden av nationalskalden Rydberg dröjde 
kvar ända in på tjugotalet.  

År 1900 kom Karl Warburgs stora biografi Viktor Rydberg. 
En lefnadsteckning.10 Det är ett gediget verk som täcker hela 
Rydbergs liv. Warburg tillhörde den tidens litteraturhistoriker 
som var nationellt inriktade.11 Han var en inflytelserik kultur-
personlighet och hade varit god vän med Rydberg i många år.12 I 
hans biografi, liksom i Tolfs skrift, framställs Rydberg som ”en 
förträfflig ungdomslärare och ungdomsledare, som ej blott åsyf-
tade undervisning, utan ock karakterens utbildning”.13 

Utmärkande för Warburgs, och samtidens, inställning till vad 
som kan vara intressant stoff i en biografisk framställning, var att 
det alltför personliga inte borde tas med. I Warburgs fall skulle 
endast sådant användas som kunde ge kunskap om Rydbergs liv 
som författare, vilket i sin tur kunde belysa hans verk. Ett exem-
pel på Warburgs inställning är kommentarerna kring vissa delar 
av Rydbergs brevkorrespondens. Han skriver: ”I allmänhet äro 
dessa bref måhända af för intimt personlig art att här anföras, 
hvilket i hvarje fall emottagaren önskat icke må ske annat än då 
de kunnat belysa något faktum i Rydbergs eget lif.”14 Drygt tjugo 
år senare följer Emil Haverman i stort sett Warburgs rekom-
mendation när han ger ut de tre volymerna Viktor Rydbergs Brev 
(1923, 1925 och 1926). I flera av de publicerade breven är det 
mesta av det strängt personliga borttaget. Kvar finns uppgifter 
om resor, planerade romaner, barndomsminnen och liknande. 

9 Kuylenstierna, Viktor Rydberg som uppfostrare, s. 7. Se även J. A. Eklund, 
Några grundtankar i Viktor Rydbergs Diktning [1892], 2 uppl. (Stockholm: 
Norblads bokhandel, 1915). 
10 Karl Warburg, Viktor Rydberg. En lefnadsteckning, del I och II (Stock-
holm: Bonnier, 1900). 
11 Carl Ferman, Litteraturhistorien i Europaperspektiv (Lund: Absalon 1999), 
s. 12f. 
12 Monica Lauritzen, Karl Warburg. Den varsamme vägvisaren (Stockholm: 
Bonniers, 2018). 
13 Warburg, Viktor Rydberg, del I, s. 166. 
14 Warburg, Viktor Rydberg, del I, s. 166. 
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Vid sekelskiftet hade alltså en monumental bild av Rydberg 
tagit form – inte minst tack vare Warburgs biografi. Den passade 
bra till den ställning som den äldre Rydberg haft i det litterära 
och kulturella Sverige. Ibland försökte författarna till och med 
resonera bort Rydbergs radikala, liberala hållning, förmodligen 
därför att den passade dåligt in i det äreminne man höll på att 
teckna. Så här kunde det låta 1901 när biskopen och psalmför-
fattaren J. A. Eklund beskriver hans idéer: ”Det är värt att obser-
vera, huru Rydberg, hvilken här hemma kom att räknas såsom 
en af vårt lands farligaste fritänkare i grunden icke stod längre 
till vänster än så, att han fann sig bäst hemma hos den filosof 
hvilken i Tyskland representerade en stark högerposition”.15  

Naturligtvis gjordes det försök att ändra på den ärofyllda, 
monumentala bilden av Rydberg. Redan 1900 angreps den från 
vänster av Bengt Lidforss, som var vän med socialdemokraterna 
Axel Danielsson och Hjalmar Branting. Anledningen till angrep-
pet var hädelsemålet 1888, men det var även en del av Lidforss 
kampanj mot kulturetablissemanget som syftade till att ”nå ut” 
som radikal kulturkritiker.16 I en artikel i Arbetet skrev han att 
Rydbergs ”heliga popularitet” byggde på en ”i grunden osann 
bild av Rydberg som ’den ädle och mångpröfvade sannings-
sökaren’”.17 Men Lidforss lyckades inte förändra sekelskiftesbil-
den. Den hade vuxit sig fast och Rydberg förblev den högt 
aktade, fläckfrie skalden. 

Samtidigt som Rydberg framställdes som den store bevararen 
av de svenska idealen hade den radikala, politiska vänstern börjat 
framstå som allt mer hotfull. Arbetarrörelsen blev starkare, och 
1917 utbröt bolsjevikrevolutionen i Ryssland. Krafterna mot den 
revolutionära vänstern i Sverige var starka. Nu förtegs Rydbergs 

15 Se J. A. Eklund, ”Viktor Rydberg såsom religionsfilosof. Hans föreläs-
ningar öfver materialismen och idealismen”, For kirke og kultur, utg. Chris-
topher Bruun & Thv. Klaveness (Kristiania: Steen, 1901), s. 399. 
16 Lennart Leopold, Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt 
Lidforss litteraturkritiska gärning (Hedemora: Gidlund, 2001), s. 118f. 
17 Leopold, Skönhetsdyrkare och socialdemokrat, s. 121. 



EN FÖRFATTARES FÖRVANDLINGAR 

155 

radikala liberalism. Man tycktes ha glömt att han tillhört dem 
som ville avskaffa kungahuset, som kämpade för de utsatta i 
samhället, som stred mot statskyrkan och var motståndare till en 
hänsynslös marknadsekonomi. 

Under 1910-talet hade det publicerats få större verk om Ryd-
berg.18 Men från 1920 och fram till fyrtiotalet var Rydbergforsk-
ningen omfattande. Den präglades oftast av idéhistoriska ana-
lyser med en genetisk komparativ metod. Man undersökte vilka 
idéer Rydberg presenterade i sina verk och varifrån han hade fått 
dessa. Det gällde att kunna verifiera ett genetiskt samband. 

Rydbergbilden började så smått att förändras under tjugo-
talet. Första världskriget hade satt sina spår. Rättvisekraven 
ökade, en viss sexuell frihet tilläts och kvinnor hade just fått röst-
rätt. Arbetarlitteraturen spred sig och man kunde se en tendens 
till kulturell förnyelse. Författare, intellektuella och konstnärer 
reste ut i Europa för att inspireras. Särskilt omtyckta mål var 
Paris och Berlin.  

I början av decenniet publicerades det emellertid texter som 
inte avvek nämnvärt från den monumentala bilden – även om 
Rydbergs liberala åsikter fick större plats. Vi får biografiska 
skildringar av Fanny Ekenstierna, Elias Grip, Alf Ahlberg, Knut 
Hagberg och Eric Johansson samt en avhandling om Singoalla av 
Victor Svanberg.19 Några författare inriktade sig på Rydbergs 
kyrkokritik, nämligen Emil Liedgren, Uno Stadius, Einar Elg och 

18 Följande verk har citerats av senare forskare: J. A. Eklund, Några grund-
tankar i Viktor Rydbergs diktning; Einar Elg, Viktor Rydbergs religionsupp-
fattning i historisk-psykologisk belysning (Lund: Glerup, 1918); Pelle Holm, 
Viktor Rydberg som språkrensare (Lund: Glerup, 1918). 
19 Fanny Ekenstierna, Viktor Rydberg. En levnadsteckning för barn och ung-
dom (Uppsala: Lindblad, 1922); Elias Grip, Vår vitterhets stormän under 
1800-talet, V, Viktor Rydberg (Uppsala, 1923); Alf Ahlberg, ”Viktor Rydberg 
– en toleransens förkämpe i Sverige”, avslutande kapitel i Hendrik van Loon, 
Mänsklighetens frigörelse, övers. Alf Ahlberg (Stockholm: Natur och kultur,
1926); Knut Hagberg, Viktor Rydberg (Stockholm: Norstedt, 1928); Eric
Johansson, Viktor Rydberg på hundraårsdagen av skaldens födelse (Växjö:
Smålandsposten, 1928); Victor Svanberg, Rydbergs Singoalla. En studie i
hans ungdomsdiktning (Uppsala: Svenska litteratursällskapet, 1923).
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Arvid Gierow.20 Under jubileumsåret för Rydbergs födelse, 1928, 
kom en minnesskrift utgiven av Göteborgs Högskolas studentkår 
med uppsatser av bland andra Sverker Ek, Henrik Hedlund och 
Erik Lindström.21  

Det mest sensationella verket detta jubileumsår var tveklöst 
Victor Svanbergs Novantiken i Den siste atenaren.22 Forsknings-
metoden var inte avvikande. Svanberg använde i stort sett sam-
ma metod som sina föregångare: en genetisk komparativism, 
vilket undertiteln ”En genetisk studie” avslöjar. Men hans resultat 
blev sprängstoff. Rydberg påstods vara revolutionär, ja nästan 
socialist. Enligt Svanberg ifrågasatte han ”den borgerliga frihets-
uppfattningens värde”. Visserligen ryggade han tillbaka inför ”den 
marxistiska socialismen”, skriver Svanberg, men samtidigt ”på-
tvingade” den honom en ”katastrofstämning” som fick honom att 
minnas sin ”ungdoms revolutionärt demokratiska ideal”.23  

Den avgörande orsaken till sprängkraften var emellertid att 
Svanberg tog upp Rydbergs kärleksfulla vänskap till en ung 
pojke. Utifrån brev som Rydberg skrivit till sin före detta elev 
och en analysmetod som hade psykoanalytiska inslag kom Svan-
berg fram till slutsatsen att Rydberg hade stor förståelse för 
”gossekärlek”. Denna antydan om att han skulle ha haft homo-
sexuella böjelser slog ner som en bomb. Att denne respekterade 
författare och ”ungdomens fostrare” skulle ha haft erotiska böjel-
ser för unga pojkar var bortom all anständighet att påstå, ansåg 
många forskare. Bara att tänka sig att han skulle ha utfört kri-

20 Emil Liedgren, ”Viktor Rydberg och den kristna traditionen”, Vår lösen, 
1928; Uno Stadius, Viktor Rydberg och det översinnliga (Stockholm: Brö-
derna Lindström, 1928); Einar Elg, Viktor Rydbergs religionsuppfattning i 
historisk-psykologisk belysning (Lund: Gleerup, 1918); A. Gierow, Teologen 
Viktor Rydberg, särtryck ur Kristendomen och vår tid (Lund: Lindstedts uni-
versitetsbokhandel, 1929). Även Svanberg tog upp kyrkokritiken i Rydbergs 
Singoalla. 
21 Viktor Rydberg, 1828 18/12 1928. Minnesskrift, utgiven av Göteborgs hög-
skolas studentkår (Göteborg 1928).  
22 Victor Svanberg, Novantiken i Den siste atenaren. En genetisk studie 
(Uppsala: Svenska litteratursällskapet), 1928. 
23 Svanberg, Novantiken i Den siste atenaren, s. 182. 
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minella handlingar överhuvudtaget var otänkbart – och homo-
sexuella handlingar var som bekant olagliga ända fram till 1944.  

Under flera år argumenterade forskare mot Svanbergs slut-
satser.24 Men Svanberg hade sått ett frö som kom att gro. Särskilt 
övertygande var hans information om breven. Dessa var cen-
surerade, ansåg han och skrev: ”Breven har varit mig tillgängliga 
endast i kopior”. Avskrifterna var gjorda av Rydberg fru, Susen. 
”Vid kopieringen ha vissa uteslutningar gjorts och markerats”. 
Originalen var enligt Svanberg och Kungliga biblioteket förstör-
da. I dag vet vi, sedan ett år tillbaka, att originalen inte är för-
störda och att avskrifterna inte är censurerade.25 

Efter 1928 blev det huvudsakligen den liberale Rydberg som 
lyftes fram inom forskningen. Han framställdes också som en 
man som brottades med sina mörkare sidor. Gunnar Halling-
berg sammanfattar forskningen från 1920-talet och fram till och 
med 1950-talet på följande sätt: ”Rydberg var inte längre ett 
nationalmonument. Fram trädde en journalist och radikal sam-
hällskritiker, en liberal förkämpe för svaga och utsatta männis-
kor, en kristen idealist.”26 

Den monumentala bilden av Rydberg hade fått sina törnar, 
och på trettiotalet kompletterades bilden återigen med antyd-
ningar om politiskt radikala drag. Inom kulturen skedde nu 
också det stora genombrottet för arbetarlitteraturen – dess 
”guldålder”. Arbetarrörelsens krav diskuterades.27  

I Olle Holmbergs Viktor Rydbergs lyrik från 1935 kan man 
ana trettiotalets politiska diskussioner och en sympati för de 
reformer som arbetarrörelsen krävt. Holmbergs bild av Rydberg 

24 Sven Lönborg, ”Den siste Atenaren”, särtryck från Religion och kultur. 
Sveriges religiösa Reformförbunds Tidskrift, utg. Em. Linderholm (Stock-
holm: Hugo Geber, 1931), s. 3–24. Debatten blossade upp 30 år senare. 
25 Angående originalbreven, se Birthe Sjöberg, Dialog eller dynamit. Viktor 
Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender (Möklinta: Gidlund, 
2018), s. 31–35. 
26 Gunnar Hallingberg, ”Viktor Rydberg och tidens gång”, Gudmunds Gillet. 
Årsbok 1995, Jönköping 1995, s. 128.  
27 Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 63–73. 
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får, liksom Svanbergs, inslag av socialism. I analysen av ”Prome-
teus och Ahasverus” konstaterar han att Rydberg ”uttalat sym-
patier för åsikter som allmänt gingo under namnet socialistiska”, 
och med anledning av ”Den nya Grottesången” skriver han: 
”Naturligtvis fanns det många liberala element i Rydbergs åskåd-
ning. Det fanns också vad han i en eller annan betydelse ville 
beteckna som ’socialistiska’”.28 Tidstypiska är också Holmbergs 
val av kontexter och hur dessa återspeglas i Rydbergs uttalanden. 
Ett exempel är omnämnandet av Sundsvallsstrejken 1879 och 
följande citat från Rydbergs direktörstal i Akademien samma år. 
Här varnade Rydberg för ”en nationalekonomisk dogmatik som i 
människorna ingenting annat ser än alstringsmaskiner och i 
staten ingenting annat än en anstalt, som tillåter den hänsynslösa 
striden för det egna intresset att fortgå under lagens hägn”.29  

Till skillnad från Holmberg hade Örjan Lindberger en mer 
sammanhängande tes i sin doktorsavhandling Prometeustanken 
hos Viktor Rydberg, nämligen ”striden mellan två principer som 
representeras av Prometeus och Ahasverus”. Den ena principen 
har sin grund i idealismen, den andra i materialismen. Avhand-
lingen är en grundlig komparativ studie som visar Rydbergs 
idéer och varifrån han kan ha fått inspirationen. Redan i inled-
ningen ställer han frågan: ”Varifrån hade Rydberg själva idéer-
na?”30 I avslutningen lyfter han fram Rydberg som den som 
betvivlade sina ideal – han menade också att Rydberg själv ansåg 
att han hade svikit sina ungdomsideal. Lindberger skrev två 
decennier senare en trettio sidor lång artikel om Rydberg i Ny 
illustrerad svensk litteraturhistoria med en tillhörande användbar 

28 Olle Holmberg, Viktor Rydbergs lyrik (Stockholm: Bonnier, 1935), s. 178 
och 374. 
29 Holmberg, Viktor Rydbergs lyrik, s. 348. 
30 Lindberger, Prometeustanken hos Viktor Rydberg. Hans utopiskt liberala 
förutsättningar och de därav betingade problemställningarna i hans idé-
diktning (Stockholm: Geber, 1938), s. 2. 
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forskningsöversikt.31 Just denna artikel blev startpunkt för min 
egen forskning. 

De litteraturhistoriska teorierna och metoderna på trettiotalet 
var i stort sett desamma som tidigare – även om bilden av Ryd-
berg breddades. Paul Gemer inriktade sig på de tidigaste verken, 
Sven Lönborg skrev om den yngre Rydbergs tid före flytten till 
Stockholm och Isak Krook fördjupade sig i hans kyrkokritik.32 
Noteras kan att intresset för tiden innan Rydberg hade etablerats 
som den store diktaren och kulturpersonligheten särskilt lockade 
forskarna. 

Rydbergforskningen mattades av under fyrtio- och femtio-
talen. Nu hade också litteraturhistorikerna fått nya teorier och 
metoder. Omkring 1950 slog nykritiken igenom. René Welleks 
och Austin Warrens, A Theory of Literature, kom 1949. Nykriti-
kerna ansåg att texten var autonom. De menade att det fanns en 
skarp skillnad mellan text-externa och text-interna faktorer – och 
därför måste alla historicistiska argument avlägsnas från tolk-
ningen av litterära texter.33 Författarens upplevelser, tidsandan och 
samhälleliga förhållanden blev i stort sett ointressanta eller prob-
lematiska eftersom de ansågs ligga utanför texten.34 De verk inom 
Rydbergforskningen som kom under de här åren var trots de nya 
teorierna idéhistoriskt och genetiskt-komparativt inriktade.35  

31 Örjan Lindberger, ”Viktor Rydberg”, Ny illustrerad svensk litteratur-
historia, tredje delen, red. E. N. Tigerstedt (Stockholm: Natur och kultur 
1956), s. 510–539. 
32 Paul Gemer, Viktor Rydbergs ungdomsdiktning (Stockholm: Albert 
Bonniers förlag, 1931); Sven Lönborg, Från Viktor Rydbergs Göteborgstid 
(Göteborg 1934); Isak Krook, Viktor Rydbergs lära om Kristus (Lund: 
Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1935). 
33 Eva Hættner Aurelius, ”Litteratur och idéer”, Litteraturvetenskap – en in-
ledning, 2 uppl., red. Staffan Bergsten (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 35f. 
34 Staffan Bergsten, ”Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap”, Littera-
turvetenskap – en inledning, 2 uppl., red. Staffan Bergsten (Lund: Student-
litteratur, 2002), s. 11. 
35 Oswald Sirén, Viktor Rydberg och teosofins framträdande i Sverige, 
Stockholm 1942; Johan Bergman, Viktor Rydberg. Siare och skald, den fria 
tankens och medborgarfrihetens förkämpe – en studie med anledning av 50-
årsminnet av hans död (Stockholm: Ljud, 1945). 
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Men här fanns dock ett tecken på att nykritikernas inriktning 
på texten hade inspirerat. Gösta Löwendahl ägnar sin studie åt 
ett enda verk: Vapensmeden.36 Vi kan också höra ekot efter den 
svanbergska skrällen. Sven Lönborg och Löwendahl skriver om 
Rydbergs kärleksliv.37 Olle Holmbergs artikel ”Viktor Rydberg 
och kvinnorna samt andra Rydbergsminnen” som hade kommit 
i Svensk litteraturtidskrift 1948 bidrog till det uppblossande 
intresset för ämnet.38 

Ett uttalande av socialdemokraten och tidigare finansminis-
tern Ernst Wigforss, som ofta citeras, är följande: ”Har det 
någonsin i mina ådror flutit några droppar av det blod man 
kallar revolutionärt, har jag ärvt dem från Viktor Rydberg, inte 
från Karl Marx”.39 Citatet är hämtat från det självbiografiska 
verket Minnen från 1950. Är det en hyllning till Rydberg eller en 
distansering från Marx, kan man fråga sig. Både och, menar jag.  

Boken kom samma år som Koreakriget utbröt och kalla kriget 
pågått sedan ett par år. Det ligger i tiden för de ledande inom 
socialdemokratin att ta avstånd från den radikala vänstern, sär-
skilt kommunismen. Wigforss hade redan 1932 i skiften Har vi 
råd att arbeta? argumenterat för en ekonomisk politik som låg 
nära socialliberalernas uppfattning. Dessa var mot en okontrol-
lerad marknadsekonomi och för statliga sociala och ekonomiska 
ingrepp. Men Wigforss vände sig också mot marxismens upp-
fattning att kapitalismen inte kan lösa nationella ekonomiska 
kriser. I sin skrift förordade Wigforss statliga åtgärder som hade 
stora likheter med John Maynard Keynes idéer, vilka även den 
svenske folkpartiledaren Bertil Ohlin anslöt sig till.40 Liknande 
idéer finns i lyrisk form redan i ”Den nya Grottesången” (1891) 

36 Gösta Löwendahl, Vapensmedens Viktor Rydberg (Lund: Gleerups, 1954). 
37 Sven Lönborg, Viktor Rydbergs kärlekssaga (Lund: Gleerup, 1950); 
Löwendahl, Kärlek och svårmod hos Viktor Rydberg (Lund: Gleerup, 1960). 
38 Holmberg, ”Viktor Rydberg och kvinnorna samt andra Rydbergsminnen”, 
Svensk litteraturtidskrift, utgiven av samfundet De nio, redaktör och an-
svarig utgivare Olle Holmberg, elfte årgången, Lund 1948. 
39 Ernst Wigforss, Minnen, I. Före 1914 (Stockholm: Tiden, 1950), s. 125. 
40 John Maynard Keynes The End of Laissez-Faire publicerades 1926. 
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och i uppsatsen ”Den hvita rasens framtid” (1895). I dessa två 
verk kritiserar Rydberg både liberalismens laissez faire-politik 
och marxismens lösningar på kapitalismens problem, något som 
Wigforss måste ha uppskattat.41 

År 1960 kunde man se två större verk om Rydberg i bok-
handeln. Den ena var Axel Forsströms biografi Viktor Rydberg. 
Barndom och ungdom 1828–1855 som var ett efterlängtat kom-
plement till bilden av Rydbergs tidigaste år. Den andra var 
Torsten Hegerfors doktorsavhandling Viktor Rydbergs utveckling 
till religiös reformator.42 Hegerfors lade tyngdpunkten på Ryd-
bergs liberala övertygelse. Året efter trädde liberalen Rydberg 
fram som revolutionär i Olof Lagercrantz ”Med revolutionens 
kraft och ursinne”. Här kunde man läsa: ”Som en man med revo-
lutionärens kraft och ursinne, som en uppretad ärkeängel med 
flammande svärd står Viktor Rydberg i vår diktning.”43 

Under åren närmast efter 1961 skrevs nästan ingenting om 
Rydberg och hans författarskap. Men nu bredde det politiska 
engagemanget ut sig. Sydafrika och Vietnam blev heta ämnen. 
Rydbergs verk och liv gled in bland de ointressanta. Men inte för 
alla. Samtidigt kom nya teorier och metoder: bland annat litte-
ratursociologi, marxistisk litteraturteori, feministisk litteratur-
kritik och cultural studies. Övergången från nykritik till de nya 
teorierna skedde inte tvärt.44 Det som framför allt fanns kvar var 
vikten av att göra ingående textanalyser (close readings).  

41 Sjöberg, Dialog eller dynamit, s. 340–361 och 376–388. 
42 Axel Forsström, Viktor Rydberg. Barndom och ungdom 1828–1855 (Lund: 
Gleerup, 1960); Torsten Hegerfors, Viktor Rydbergs utveckling till religiös 
reformator (Göteborg, 1960). 
43 Olof Lagercrantz, ”Med revolutionens kraft och ursinne”, i Svenska lyriker 
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1961), s. 8f. Uppsatsen spreds ytter-
ligare när den vid hundraårsminnet av Rydbergs död publicerades i Parnass, 
nr 5 1995. 
44 För en ingående studie av nykritiken i Norden, se Per Erik Ljung, ”Scan-
dinavian Lyrical Modernism and Anglo-American New Criticism”, English 
and Nordic Modernisms, red. Bjørn Tysdahl, Mats Jansson, Jakob Lothe & 
Steen Klitgård Povlsen (Norwich: Norvik Press, 2002), s. 187–203. 
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År 1973, efter tolv år av nästan total tystnad inom Rydberg-
forskningen, kom Hans Granlids två böcker: En Viktor Rydberg 
bok. Vår dröm är frihet och Nya grepp i Rydbergs lyrik. Granlids 
ordval ”nya grepp” i titeln är kännetecknande för hans ambit-
ioner att göra nya tolkningar av dikterna och att visa en något 
annorlunda bild av Rydberg. Granlid inriktar sig på dikternas 
struktur och komposition. I En Viktor Rydberg bok har han sam-
lat utdrag ur olika Rydbergtexter men också några delar av 
Holmbergs intervjuer om privatpersonen Rydberg som hade 
presenterats tjugofem år tidigare i den nämnda artikeln ”Viktor 
Rydberg och kvinnorna samt andra Rydbergsminnen”. Intres-
sant är att En Viktor Rydberg bok tjänar, enligt min mening, som 
en betydelsefull kontext till Nya grepp i Rydbergs lyrik. Granlids 
analyser av dikterna får genom den ett större djup.  

Efter Granlids böcker publicerades Erland Lagerroths analys 
av Singoalla i Samlaren 1977. I uppsatsen framförs åsikten att 
Singoalla ”lämpar sig föga för idéhistorisk och komparativ ana-
lys”. Det ”episka verket” ska studeras på ”dess egna villkor”, 
fastslår Lagerroth.45 Några år senare kom Lars Lönnroths Faust i 
Göteborg (1984). Artikeln utgår från Lönnroths föreläsning som 
han hållit när han installerades som professor i litteraturveten-
skap i Göteborg 1983. Han lyfter fram en sida som inte upp-
märksammats tidigare: den pedagogiska. Vid samma tid som 
Rydberg översatte Faust hade han tillsammans med S. A. Hed-
lund engagerat sig i planeringen av en ”fri akademi” i Göteborg, 
där ”de liberala idealen skulle förverkligas”.46 

Vid mitten av 1980-talet började bilden av Rydberg att för-
ändras ytterligare. Victor Svanbergs och Olle Holmbergs tidigare 
framställning av Rydberg som socialistsympatisör, tillsammans 
med Olof Lagercrantz revolutionäre Rydberg från 1961, återkom 
mer eller mindre röd i Författarnas Litteraturhistoria 1984. Här 

45 Erland Lagerroth, ”Den episka processen i Singoalla”, Samlaren, årgång 
98, 1977, s. 99 och 87. 
46 Lars Lönnroth, Faust i Göteborg (Göteborg: Göteborgs universitet, 1983), 
s. 8.
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ansåg Hans Granlid att ”den fortskridande konservativa för-
steningen” hos Rydberg var en synvilla, att han ”invärtes” hade 
en ”revolutionär omdaningsvilja”.47 Han efterlyste också en mera 
fullständig bild av Rydberg och konstaterar missnöjt att bilden 
ansågs ”färdig” någon ”gång på 50-talet”.48  

Året efter Granlids efterlysning slog idéhistorikern Rolf 
Lindborg fast i Viktor Rydberg Kantat att andan i ”Den nya 
Grottesången” var den ”utopiska religiösa socialismens”.49 Den 
internationellt engagerade kväkaren och författaren Gunnar 
Sundberg var inne på samma linje och uttryckte sin uppfattning 
så här i Genom hägringar och natt: ”Det förefaller helt klart att 
åtminstone Rydberg stod mycket närmare de socialister som 
politiskt anknöt till Februarirevolutionen, än de liberaler som 
tenderade att negligera de sociala problemen i t.ex. Dickens Eng-
land.”50 Nu hade Viktor Rydberg blivit nästan socialist, men inte 
alla var överens om bilden. Dessutom återkom den ”gosseäls-
kande” Rydberg. 

I december 1985, ungefär ett år före Victor Svanbergs död, 
trycktes Greger Emans C-uppsats, ”Viktor Rydberg och erotiken. 
Argument och motargument under sextio år”.51 Han hade inspi-
rerats av Svanbergs Novantiken i Den siste atenaren och förmod-
ligen också av dennes självbiografi Leva för att leva från 1970 
som han hänvisar till i senare uppsatser.52 Eman använder sig 
framför allt av en biografisk-psykologisk metod. Viktigt att no-
tera är att det är ytterst få uppsatser på den akademiska grund-
nivån som har bevarats på Kungliga biblioteket. Tillgängligheten 

47 Hans Granlid, ”Viktor Rydberg”, i Lars Ardelius m.fl. (red.), Författarnas 
litteraturhistoria, del 2 (Stockholm: Författarförlaget, 1984), s. 19. 
48 Granlid, ”Viktor Rydberg”, s. 16. 
49 Rolf Lindborg, Viktor Rydbergs Kantat. En essä (Lund: Signum, 1985), s. 73. 
50 Gunnar Sundberg, Genom hägringar och natt. Kring Viktor Rydberg och 
helvetesläran (Stockholm: Författares bokmaskin, 1986), s. 4.  
51 Greger Eman, ”Viktor Rydberg och erotiken. Argument och motargument 
under sextio år”, 60-poängsuppsats för O. Dixelius, Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet, januari 1985. 
52 Se Eman, ”Gossen Snövit. Passioner och förpliktelser hos Viktor Ryd-
berg”, Lambda Nordica, 5 (1999):2/3. 
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av Emans uppsats har bidragit till spridningen av hans slutsatser 
om Rydbergs kärlek till gossar. 

Under 1980-talet hade frågor om homosexualitet blivit allt 
vanligare inom kultur och medier. Bidragande orsaker i Sverige 
var att homosexualitet sedan 1979 inte längre ansågs som en 
sjukdom. Gayrörelsen var på frammarsch. På åttiotalet kom 
också de första nyheterna om aids. Kända personer drabbades 
och avled.53  

Samtidigt ökade intresset för textinriktade litteraturveten-
skapliga teorier och metoder. Redan på femtiotalet hade Staffan 
Björcks Romanens formvärld inspirerat forskare att göra berät-
tartekniska analyser men på åttiotalet blossade intresset upp 
igen. Jag minns hur vi deltog i doktorandkurser där F. K. Stan-
zels och Gérard Genettes narratologiska teorier studerades.54 
Kurserna ledde till några avhandlingar där narratologiska meto-
der användes.  

Mest omtalad, utanför universitetet, blev den franske filo-
sofen Jacques Derrida och hans analytiska metod: dekonstruk-
tionen med sin stränga åtskillnad mellan text och omvärld. 
Texten var helt avskild från författaren. Den var ”faderlös”.55 
Efterhand blev ordet dekonstruktion på modet inom kultur och 
medier. Ett välkänt exempel är Woody Allens film Deconstruc-
ting Harry från 1997. Hos oss doktorander i Lund lämnade 
dekonstruktionen dock inte några kvarvarande avtryck. 

Men indirekt lämnade den spår. På seminarier fick vi tillfälle 
att studera de nya teoretiska riktningarna nyhistoricism, ny-
feminism och nypragmatism vilka hade vuxit fram under åttio-
talet genom anknytning till, eller i opposition mot, dekonstruk-

53 I Sverige blev modedesignern Sighsten Herrgård det första välkända 
offret. Han dog 1989. 
54 Se till exempel F. K. Stanzel, A Theory of Narrative (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1984); Gérard Genette, Narrative Discourse [1980] 
(Oxford: Basil Blackwell, 1986).  
55 För kort presentation av Derrida, se Anders Cullhed, ”Från dekon-
struktion till nyhistoricism”, Litteraturvetenskap – en inledning, s. 145–147.  
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tionen.56 Textstudiet fortsatte att vara centralt men kontextuali-
sering blev allt viktigare. Idéer kunde nu åter studeras, men inte 
genom genetisk komparation utan genom en illustrativ sådan. 
Allt oftare användes de metoder som byggde på berättartekniska 
teorier när man frilade berättelsers innehåll och budskap. Den 
tekniska textinriktningen luckrades upp. Titlar som The Content 
of the Form är ett exempel på hur man förhöll sig till narra-
tologin.57  

Intresset för Rydbergs författarskap väcktes nu ur sin slum-
mer. Anders Öhman ägnade ett tjugo sidor långt kapitel åt Den 
siste athenaren i Äventyrens tid (1990) där han problematiserar 
synen på den sociala äventyrsromanen, och I skräckens lustgård 
genomförde Yvonne Leffler i ett kapitel en analys av Singoalla 
där hon lyfter fram ett skräckromantiskt mönster i berättelsen.58 
Benedikt Jager behandlar Singoalla ur ett berättartekniskt pers-
pektiv i Phantasmatische Vollkommenheit und Gesetz des 
Vaters.59 Birthe Sjöberg publicerade två uppsatser – i den ena om 
Singoalla genomför hon en analys som inspirerats av Søren 
Kierkegaard, i den andra om Vampyren lägger hon tyngd-
punkten på Rydbergs rationella förklaringar av huvudpersonens 
vampyrinbillning.60 I slutet av nittiotalet publicerar idéhisto-

56 Seminarierna leddes av professor Ulla-Britta Lagerroth och följdes av en 
forskningsresa till Yale University och Duke University i USA samt anto-
login Efter dekonstruktionen. Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori, red. 
Ulla-Britta Lagerroth (Lund: Absalon, 1994). 
57 Hayden White, The Content of the Form. Narrative Discourse and 
Historical Representation (Baltimore & London: Johns Hopkins University 
Press, 1987). 
58 Anders Öhman, Äventyrens tid. Den sociala äventyrsromanen i Sverige 
1841–1859 (Stockholm: Almqvist & Wiksell international, 1990), s. 198–218; 
Yvonne Leffler, I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-tals-
romaner (Göteborg, Göteborgs universitet, 1991). 
59 Benedikt Jager, Phantasmatische Vollkommenheit und Gesetz des Vaters. 
Eine psychoanalytische Studie von Viktor Rydbergs Singoalla (Växjö: Hög-
skolan, 1995). 
60 Birthe Sjöberg, ”Erotik som verklighetsflykt i Viktor Rydbergs Singoalla”, 
Litteratur og kjønn i Norden, red. Helga Kress (Reykjavík 1996), samt 
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rikern Anders Burman ”Viktor Rydberg och materialismen”, och 
Greger Eman bygger i ”Gossen snövit” vidare på sina och Svan-
bergs slutsatser om Rydbergs påstådda erotiska dragning till 
unga pojkar.61  

Porträtten av Rydberg på 1990-talet lämnade i stort sett den 
högstämda sekelskiftesbilden och åttiotalets socialistanstrukna 
bild. Nu tillkom i stället andra sidor: äventyr, vampyrism och 
erotik. I Emans artikel fick personen Rydberg återigen epitetet 
”gosseälskaren”. 

Under 2000-talet ökar inte helt oväntat forskningsintresset 
för Rydbergs författarskap ytterligare. Decenniet inleds med en 
nyskriven gedigen biografisk artikel av idéhistorikern Svante 
Nordin.62 I forskningen lämnar de aktuella teorierna, som prob-
lematiserar objektivitet och sanning, sina avtryck. Teoretiker 
som Hayden White och Stephen Greenblatt med verk som Meta-
history och Renaissance Self-Fashioning inspirerar till att åter-
komma till författarskapet med frågor om hans existentiella, 
politiska och kulturella idéer, så som de uttrycks i texterna.63 
Förutom de redan uppräknade teoretiska riktningarna får även 
Queer-teorierna fotfäste.64 De nya metoderna och teorierna har i 
de flesta fall lett till att tidigare forskningsrön kunnat ifrågasättas 
och kompletteras.  

”Vådan av att älska Italien och romaner. Inbillning och förnuft i Viktor 
Rydbergs Vampyren”, Italienska förbindelser (Lund: Absalon, 1997). 
61 Anders Burman, ”Viktor Rydberg och materialismen”, Vetenskap och 
historia. Sju essäer, red. Ingemar Nilsson (Göteborg: Göteborgs universitet, 
1999), s. 95–118; Eman, ”Gossen Snövit”. 
62 Svante Nordin, ”Rydberg, Abraham Viktor”, Svenskt biografiskt lexikon, 
Band 3 (2000–2002) (Stockholm: Norstedt, 2000), s. 45–58. 
63 Hayden White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-
Century Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973); Stephen 
Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare (Chi-
cago: University of Chicago Press, 1980). 
64 Se Dominik Dziedzic bidrag i den här antologin, ”Förvandlingar av 
Platons eros i Rydbergreceptionen”. 
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Idéhistorikern Anna Lindén inriktar sig på Rydbergs Under-
sökningar i germanisk mythologi vilket även Ola Östin gör.65 I en 
annan uppsats studerar Lindén ”Den hvita rasens framtid”.66 
Sjöberg tar sig an Fribytaren på Östersjön och Rydbergs tidiga 
journalistik, särskilt den politisk-satiriska Tomtebissen.67 I Den 
trogne smugglaren pekar Tore Lund på symboler och teman i 
Rydbergs texter som kan tolkas som homosexuella.68 Konstve-
taren Magdalena Gram, biblioteksråd vid KB, presenterar Ryd-
bergs bibliotek i Viktor Rydberg. En läsande skald.69 Boksam-
lingen finns i Nordiska museet. Under detta verksamma decen-
nium hölls också ett stort symposium på Kungliga Vitterhets-
akademien 2006 med drygt 20 deltagare vilket resulterade i 
antologin Kulturhjälten.70 

Under 2010-talet har hitintills publicerats tre verk: antologin 
Bibelns lära om Kristus – provokation eller inspiration, med 
artiklar av forskare i litteraturvetenskap, idéhistoria, kyrkohisto-
ria, religionsfilosofi och religionsvetenskap, samt monografierna 
En strid för det som borde vara av Andreas Hedberg och Dialog 
eller dynamit av Sjöberg.71 Hedberg argumenterar för att Ryd-

65 Anna Lindén, ”Viktor Rydberg och den jämförande indoeuropeiska 
religionshistorien”, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2004; Ola 
Östin, Myteposet. En studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 
1880-talet (Västerås: Ola Östin, 2005). 
66 Anna Lindén, ”En europeisk apokalyps? Om Viktor Rydbergs Den hvita 
rasens framtid”, Från Kadmos till CAP. Åtta uppsatser om europeiska nät-
verk, nationer och narrativ, utg. Andreas Önnerfors, CFE Working Papers 
Series, 30 (Lund: Lunds universitet, 2005). 
67 Sjöberg, Den historiska romanen som vapen; Den politisk-satiriske Viktor 
Rydberg. Tomtebissen 1857 (Hedemora: Gidlund, 2009). 
68 Tore Lund, Den trogne smugglaren. Viktor Ryberg och textens spegel 
(Stockholm: Atlantis, 2005). 
69 Magdalena Gram, Viktor Rydberg. En läsande skald (Stockholm: Nordiska 
museets förlag, 2008). 
70 Birgitta Svensson & Birthe Sjöberg (red.), Kulturhjälten. Viktor Rydbergs 
humanism (Stockholm: Atlantis, 2009). 
71 Birthe Sjöberg & Jimmy Vulovic (red.), Bibelns lära om Kristus – provo-
kation eller inspiration (Lund: Absalon, 2012); Andreas Hedberg, En strid för 
det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895 
(Möklinta: Gidlund, 2012); Sjöberg, Dialog eller dynamit. 
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berg i sitt senare författarskap var kritisk till moderniseringen. 
Sjöberg pekar i sin studie på August Strindbergs förhållande till 
Rydberg och hur de båda författarna kom att inta olika upp-
fattning i kampen mot sociala orättvisor. 

Vilken bild av Rydberg och hans författarskap har vi i dag? Jo, 
en splittrad bild – eller snarare: forskarna är splittrade i sin 
uppfattning. Rydberg framställs som socialliberal och kritiker av 
laissez faire-politik men också som konservativ, civilisations-
kritiker, moderniseringskritiker och homosexuell. Fram träder 
ett janusansikte, vars ena sida uppvisar en engagerad samhälls-
kritiker och nytänkande kulturpersonlighet medan den andra 
uppvisar en bedrövad, uppgiven och en mot samhällets sexuella 
normer avvikande man. Slutsatserna bygger huvudsakligen på 
ingående analyser av olika typer av texter skrivna av Rydberg.  

Märkligt nog har den delen av den sist nämnda sidan, där 
Rydberg som person framställs som homosexuell, uppmärksam-
mats enbart av sådana som inte är forskare i litteraturvetenskap. 
En anledning till intresset är förmodligen dagens inriktning på 
HBTQ-frågor, biografier och kanske en vilja att framställa Ryd-
berg som mer aktuell och intressant. Den forskning, från Svan-
berg till Eman, som kommit fram till att mannen Rydberg skulle 
ha varit erotiskt attraherad av unga pojkar, har utnyttjat en 
biografisk metod, bestående av två delar. Den ena delen av meto-
den går ut på att få kunskap om Rydbergs liv med hjälp av icke-
litterära dokument, såsom brev och intervjuer. Den andra delen 
syftar till att med hjälp av psykoanalytisk teori blottlägga med-
vetet eller omedvetet personligt innehåll i Rydbergs verk. Första 
delen av metoden har byggt på ett källmaterial som missupp-
fattats som censurerat, den andra på texttolkning.  

Sammanflätningen av de båda olika biografiska metoderna 
har gett skenbart säkra resultat. Från och med 2000-talet har bil-
den av mannen Rydberg som sexuellt intresserad av pojkar fått 
större genomslagskraft och spritt sig som fakta. Numera finns 
den enbart utanför den litteraturvetenskapliga forskningen, i 
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texter av författare och privatforskare samt av forskare i religi-
onshistoria, idéhistoria och konsthistoria.72 Men förmodligen 
blir det svårare framöver att fastslå sanningar om Rydbergs sexliv, 
oavsett inriktning. Vi vet nu att talet om censurering och förstörda 
originalbrev var enbart spekulationer. Men Rydbergs texter finns, 
och dessa kan ge uppslag till olika porträtt av honom – mer eller 
mindre sannolika. Jag är också säker på att vi inom en snar 
framtid kommer att få nya bilder – under förutsättning att Viktor 
Rydbergs författarskap fortsätter att inspirera forskarna. 

72 Eman, ”Gossen Snövit”, s. 9; Lund, Den trogne smugglaren, s. 142, 321 och 
passim; Lund, ”Varför diktades Rydbergs myt?”, Kulturhjälten, s. 153; samt 
följande forskare: idéhistorikern Svante Nordin, ”Viktor Rydberg”, Kultur-
hjälten, s. 355; religionshistorikern Britt-Mari Näsström, Nordiska gudinnor. 
Nytolkningar av den förkristna mytologin (Stockholm: Bonnier, 2009), s. 123; 
konstvetaren Göran Söderström, Strindberg – ett liv (Stockholm: Lind & Co, 
2013), s. 138. 
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Förvandlingar av Platons eros i 
Rydbergreceptionen 

Dominik Dziedzic 

Platonismen utgör ett framträdande drag i Rydbergs författar-
skap. Tanken har formulerats tydligast av Albert Nilsson som i 
sin monografi Svensk romantik. Den platonska strömningen har 
undersökt hur de svenska romantikerna lät sig påverkas av Pla-
tons filosofi och därigenom bidrog till ”den sista stora Platon-
renässansen”, som Nilsson kallar romantiken, inom svensk litte-
raturhistoria.1 Nilsson visar hur den svenska romantikens anam-
mande av platonismen leder till en litteratur som drar en skilje-
linje mellan den förgängliga sinnevärlden och den oföränderliga 
idévärlden. Av hans resonemang framträder en syn på den 
romantiska litteraturen som är grundad i en antropologi där 
själen uppvärderas på bekostnad av kroppen. Detta eftersom den 
driftstyrda kroppen uppfattas som ett hinder för idévärlden, som 
själen har beskådat före människans inträde i tidens och 
materiens värld och till vilken den längtar under det timliga livet. 
Denna själarnas längtan, noterar Nilsson, kallas inom plato-
nismen för eros.2 Eros har sin naturgrund i driftslivet som enligt 
platonismen måste sublimeras för att människan ska kunna 

1 Albert Nilsson, Svensk romantik. Den platonska strömningen (Lund: 
C.W.K. Gleerups förlag, 1916), s. 1. 
2 Konrad Marc-Wogau, ”Eros”, i Filosofisk uppslagsbok (Lund: Doxa, 1984),
s. 79f.
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uppnå en moralisk utveckling. Nedvärderingen av den drift-
styrda kroppen i platonismen förutsätter dock inget fördömande 
av kroppen som sådan. Nilsson lägger märke till att kroppen i 
Phaidros definieras som ett medium, genom vilket idealet kan 
uppenbaras. Detta gäller främst skönheten, som kan ta kropps-
liga uppenbarelseformer, till skillnad från de andra platonska 
idéerna, som bara kan erfaras genom en intellektuell åskådning. 
Med hänvisning till Platon skriver Nilsson att när någon ”får se 
ett gudalikt ansikte eller en kroppsgestalt, som väl avbildar det 
sköna, tändes hans kärlek och han för sig till minnes skönhetens 
urbild”.3 Det är således konfrontationen med urskönhetens 
förkroppsligade avbild som hos själen väcker en längtan efter att 
befrias från sinnligheten och att höja sig till det eviga idealet.  

Men varken i sin tolkning av Platon eller i sin tolkning av 
romantikerna problematiserar Nilsson den estetiska och den 
moraliska kroppens kön. Vid formuleringen av den platonska 
värdehierarkin som tar avstamp i betraktandet av den kroppsliga 
skönheten för att senare höja sig till själens skönhet och det 
intelligibla var det karakteristiskt nog pojkkroppen som gjordes 
till en utgångspunkt för erossträvandet.4 Valet av pojken var en 
konsekvens av att Platon byggde sin eroslära på traditionen av 
antikens pederasti som uppfattade efebkroppen som estetiskt, 
etiskt och därmed sexuellt mest attraktiv i jämförelse med 
kvinno- eller vuxna manskroppar. I enlighet med reglerna för 
antikens pederasti idealiserar Platon efebens kroppsskönhet och 
det är utifrån efebkroppens etiska och estetiska egenskaper som 
han diskuterar den oändliga strävan efter att nå allt högre, det 
vill säga den icke-sinnliga fullkomligheten.5 Kroppskönheten 
spelar därmed en viktig roll inom platonismen. Den skönhet 

3 Nilsson, Svensk romantik, s. 8. 
4 Platon, ”Gästabudet”, i Sokrates försvarstal, Kriton, Euthyfron, Laches, Den 
mindre Hippias, Gästabudet, Faidon, Gorgias, i Skrifter, bok I, övers. Jan 
Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), s. 193ff. 
5 Kenneth J. Dover, Greek Homosexuality (Cambridge: Harvard University 
Press, 1989), s. 153–170. 
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som uttrycks i efebkroppen kan visserligen avleda människans 
uppmärksamhet från det högsta målet och leda henne på av-
vägar, men lika väl kan den förmedla mellan sinnevärlden och 
idévärlden.6 

Idealiseringen av pojkkroppen togs över från Platon av flera 
romantiker som troget följde den antika traditionens spår men 
som samtidigt ville uttrycka sina egna estetiska preferenser.7 
Detta gäller även Rydberg. I ”Prometeus och Ahasverus” karak-
teriseras den idealistiska konstens värde genom att den formu-
lerar ideal i form av ”en bättre mänskostam” och som exempel 
ges att ”den smärte gossen träder fram som Eros/ och varje man 
skall danas till en heros/ och skönhet, skönhet stråla över allt”.8 
1800-talets horisont satte dock ofta sin prägel på romantikernas 
adaptation av platonismen.9 Rydberg föryngrar efeben som i 
antiken var en yngling eller en ung man och för att diskutera 
sina ideal väljer han ofta det prepubertala pojkbarnet. Detta 
följer av att Rydberg förenar antikens referenser med kristen-
domens renhetdiskurser och oskuldsbegrepp även vid sin idea-
listiska pojkskildring. Resultatet av denna förening blir att det 
prepubertala barnet ställs närmast människans idealtillstånd 
innan hon befläckas med synden under det timliga livet. ”Blom-
man uppspirar, för att dess skönhet skall maskstingas; barna-

6 Platon, ”Faidros”, i Menon, Protagoras, Lysis, Charmides, Ion, Menexenos, 
Euthydemos, Faidros, Kratylos, i Skrifter, bok II, övers. Jan Stolpe (Stock-
holm: Atlantis, 2000), s. 342. 
7 Efebkulten har utförligast granskats inom den tyska romantiken, jfr W. 
Daniel Wilson, Goethe, Männer, Knabe. Ansichten zur ”Homosexualität” 
(Berlin: Insel Verlag, 2012); Heinrich Detering, Das offene Geheimnis. Zur 
literarischen Produktivität eines Tabus von Winckelmann bis zu Thomas 
Mann (Göttingen: Wallstein Verlag, 1994); Paul Derks, Die Schande der 
heiligen Päderastie. Homosexualität und Öffentlichkeit in der deutschen 
Literatur 1750–1850 (Berlin: Rosa Winkel, 1990). En motsvarande svensk 
forskning saknas fortfarande.  
8 Viktor Rydberg, ”Prometus och Ahasverus”, i Dikter av Viktor Rydberg, I, i 
Skrifter av Viktor Rydberg (Stockholm: Bonniers, 1914), s. 142. 
9 Jfr Gotfried Gabriel & Thomas Rentsch, ”Platonismus”, i Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, red. Joachim Ritter & Karlfried Gründer, band 
VII, (Basel: Schwabe & Co. Verlag, 1989), s. 978–988. 
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själar uppstiger ur det obekanta, för att iklädas stoftskrud och 
orenas av synden”, heter det i Singoalla.10 Genom barnkroppen, 
som bär på preexistensens osyndiga prägel, manifesteras hos 
Rydberg sådana högtstående värden som renhet och oskuld, 
vilka inte har hunnit fördärvas av syndens närvaro hos den 
vuxna människan. De unika värdena resulterar i idealiseringen 
av barnet som hos Rydberg oftast är en pojke. Rydbergs för-
fattarskap erbjuder ett rikt galleri på idealiserande pojkgestalter, 
bland vilka Gunnar i Vapensmeden, Benoni Strand, Lille Vigg, 
Adolf Sparrfelt i De vandrande djäknarna och Emil Trütschler i 
Positivspelarna kan nämnas.  

Rydbergs tendens till idealisering av pojkbarnet har upp-
märksammats i Rydbergforskningen. I ”Efebens nyklassiske dik-
tare”, en av de första vetenskapliga texterna om Rydberg, konsta-
terar Fredrik Vetterlund kort och gott: ”Gossars och ynglingars 
skald är Viktor Rydberg, han har fattat gossefägringen och gosse-
lynnet, det bästa och renaste i deras väsen”.11 På lyrikens fält har 
Vetterlunds påstående bekräftats av en kvantitativ undersökning 
av Olle Holmberg som visat att ordet ”gosse” tillhör de mest 
frekventa orden i Rydbergs diktning.12 Att Rydbergs författar-
skap är rikt på beundrande pojkframställningar har således kon-
staterats och beskrivits av en rad Rydbergforskare. Den platonskt 
idealiserande pojkframställningen, i vilken pojkens moraliska 
egenskaper finner sin motsvarighet i hans fysiska skönhet, har 
dock lett till delade meningar när det gäller huruvida dessa 
litterära skildringar är homoerotiska. Rydbergforskarna har gett 
såväl nekande som jakande svar på frågan. Som ett exempel på 
den första tendensen kan utläggningen av just Vetterlund tjäna. I 
sitt resonemang betonar han att Rydberg ”älskade ’Platos tanke-

10 Viktor Rydberg, Singoalla. Romantisk sagodikt (Stockholm: Gidlund 
1984), s. 168f. 
11 Fredrik Vetterlund, ”Efebens nyklassiske diktare”, i Skissblad om poeter. 
En essaysamling (Stockholm: Norstedt, 1914), s. 138. 
12 Olle Holmberg, Viktor Rydbergs lyrik (Stockholm: Bonniers, 1935), s. 458. 
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tempel med dess ljusa pelargångar’”,13 vilket senare i texten be-
kräftas med konstaterandet att Rydbergs syn ”är icke ens be-
tonadt erotisk”. ”Hans eget öga är blott konstnärens, plasti-
kerns”, specificerar Vetterlund.14 Det erotiska i den platonskt 
färgade framställningen av pojken accentueras däremot av Gre-
ger Eman, som visserligen erkänner att ”Viktor Rydberg har 
anammat Platons ideal som sina egna till punkt och pricka”, men 
samtidigt uppfattar att användningen av termen ”platonsk eros” 
i samband med Rydbergs författarskap är missvisande eftersom 
den ”endast uttrycker ett idealt tillstånd” som innebär en helt av-
sexualiserad dragning.15 För att framhålla närvaron av ett erotiskt 
överskott i Rydbergs platonska eros väljer Eman att skriva om 
”homoerotiken” i vilket han lägger betydelsen av ”ett hos Ryd-
berg erotiskt svärmeri för det egna könet som i hans diktning 
framför allt kretsar kring själarnas förening, men där medveten-
heten om den könsliga åtrån inte saknas”.16 Även beträffande 
Rydbergs privata vänskapsrelationer med yngre män har fors-
karna haft olika uppfattningar. Syftet med denna artikel är att 
uppmärksamma hur de platonska dragen såväl i den rydbergska 
barnskildringen som i Rydbergs vänskaper med yngre män har 
kommenterats i Rydbergreceptionen beroende på vilka histo-
riska sexualitetsmodeller som har använts och vilka slags herme-
neutiker som har åberopats. 

Generellt kan man säga att de olika svar som ges när det 
gäller pojkskildringens karaktär i Rydbergs författarskap följer av 
att författarskapet i stor utsträckning baserar sig just på platonis-
men, som gjorde antikens pederastiska etos till en grund för sina 
metafysiska ställningstaganden. Som på alla andra uttrycksfor-
mer för sinnligheten ställer Platon sublimeringskrav på homo-
erotiken, men det är ändå den vuxne mannens pederastiska 

13 Vetterlund, ”Efebens nyklassiske diktare”, s. 124. 
14 Vetterlund, ”Efebens nyklassiske diktare”, s. 130. 
15 Greger Eman, Viktor Rydberg och erotiken. Argument och motargument 
under sextio år (Stockholm: Literaturvetenskapliga institutionen, 1985), s. 7.  
16 Eman, Viktor Rydberg och erotiken, s. 8. 
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relation med pojken som han för fram som en typ av förhållande 
som kan skapa förutsättningar för att sträva efter det översinn-
liga.17 Och även om i fortsättningen förhållandets sinnliga inslag 
borde reduceras till förmån för det andliga, så bestäms den ero-
tiska efebkroppen som ett självklart medium i detta översinnliga 
målsträvande. Resultatet blir att samtidigt som den platonska 
värdehierarkin nedvärderar den homoerotiska sinnligheten på 
bekostnad av det översinnliga idealet tillskriver den homoero-
tiken en aktiv roll vid byggandet av den eftersträvade moralen.18  

Nedvärderingen av homoerotiken i jämförelse med det ideala 
sublimeringstillståndet hos Platon är dock inte detsamma som 
1800-talets oskarianska syn på sexuella handlingar män emellan 
som perversa, vilken Vetterlund aktualiserar i sin tolkning i 
kontrast till Rydbergs idealistiska efebframställningar. Rydbergs 
syn på efeben beskrivs av Vetterlund som att den är fjärran från 
”pervers lystenhet”,19 vilket vid slutet av 1800-talet var en vanlig 
benämning för homoerotiken. Vetterlunds tolkning återger i 
detta avseende sin tids dominerande syn på sexuella handlingar 
mellan män, vilka under 1800-talet fördömdes, syndbelades, 
patalogiserades och olagligförklarades,20 medan däremot plato-
nismen ansågs uttrycka idealistiska värden, kring vilka mellan-
manliga homosociala relationer integrerades.21 Vetterlunds tolk-
ning av Rydbergs platonska idealism aktualiserar den tidens 
föreställningar om perversitet men endast i syfte att försäkra att 
Rydbergs idealism är raka motsatsen. Han pekar på Rydbergs 
ideal med fokus på efebkroppen samtidigt som han hävdar att 
det är ”skönhet främst rent som skönhet och därnäst åter-
speglande ett ’etos’, en innebörd av stolt och ädel mänsklighet” 

17 Dover, Greek Homosexuality, s. 153. 
18 David M. Halperin, One Hundred Years of Homosexuality and Other 
Essays on Greek Love (New York: Routledge, 1990), s. 113. 
19 Vetterlund, ”Efebens nyklassiske diktare”, s. 130. 
20 Jfr Jens Rydström, Sinners and Citizens. Bestiality and Homosexuality in 
Sweden 1880–1950 (Chicago: University of Chicago Press, 2003).  
21 Gregory Woods, A History of Gay Literature. The Male Tradition (New 
Haven: Yale University Press, 1998), s. 167ff. 
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som Rydberg ser ”i varje ’älsklig lembyggnad’”.22 Därmed följer 
Vetterlund 1800-talets konstidealistiska syn som Rydberg själv 
ger exempel på när han i essän ”Om nakenhet och klädselsätt” 
ställer fenomen som väcker ”idealiseringsdriften” och de som 
väcker ”lystna idéassociationer” mot varandra.23 Som exempel på 
ett fenomen som kan vara en källa till idealiseringsdriften ger 
Rydberg kroppsskönheten, som han relaterar till moralisk god-
het. Rydberg konstaterar att det bland annat var utifrån naken-
studierna av ”musklernas utbildande å gossen och efeben” som 
de bildande konsterna i Europa fick sin lyftning.24 Såväl i Ryd-
bergs syn på den idealistiska konsten som i Vetterlunds tolkning 
av Rydbergs idealistiska författarskap förses den estetiska krop-
pen med moraliska egenskaper som rättfärdigar beundrande 
framställningar av den. Hos såväl Vetterlund som Rydberg defi-
nieras idealismen genom att den ställs i kontrast till erotiska 
begär. Vetterlunds tolkning av Rydbergs författarskap är dess-
utom typisk för 1800-talets idealistiska syn på platonism just i 
det att den noterar dess etiska och estetiska premisser men 
utesluter erotiska begär som uppfattas som perversa. Denna 
oskarianisering av platonismen drar en oskiljaktig gräns mellan 
den eftersträvade moralen och den homoerotik som hos Platon 
var moraliskt gångbar eftersom den kunde leda till högre över-
sinnliga mål. Tänkt bortom all slags perversitet bevarar efeb-
kroppen en priviligierad plats i Vetterlunds tolkning av Rydbergs 
författarskap, nämligen som ett helt sublimerat fenomen.  

Idealiseringsdriften kunde ta sin näring från konsten men 
den kunde även förekomma i 1800-talets homosociala relationer 
män emellan i samhället. Med sin idealistiska filosofi lade Platon 
grunden till ett sublimeringsparadigm som upphöjde renheten 
och som under senare tider kom att legitimera den vuxna man-

22 Vetterlund, ”Efebens nyklassiske diktare”, s. 130. 
23 Viktor Rydberg, ”Om nakenhet och klädselsätt”, i Romerske kejsare i 
marmor samt andra uppsatser i konst, i Skrifter av Viktor Rydberg (Stock-
holm: Bonniers, 1914), s. 410. 
24 Rydberg, ”Om nakenhet och klädselsätt”, s. 406. 
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nens beundran för en pojkes skönhet, liksom den ömsesidiga 
intimiteten två vuxna män emellan. Under 1800-talet utgjorde 
platonismen ett integrerande element inom mäns homosociala 
relationer, särskilt bland de intellektuella, med tanke på bild-
ningens klassiska inriktning vid den tiden.25 Genom att den er-
bjöd kollektivt igenkända mönster för intima relationer mellan 
män kunde platonismen utgöra ett medium för kommunikation 
mellan dem som delade den platonska idealismens etiska och 
estetiska grundvalar. Dessa platonskt färgade gemenskaper före-
nade 1800-talets idealistiska författare under Platons idealise-
rande signatur.  

Att den idealistiska litteraturen med platonska referenser 
kunde tjänstgöra som ett slags projektionsyta utifrån vilken 
estetiska gemenskaper med en delad sensibilitet kunde skapas 
bekräftas av korrespondensen mellan Rydberg och Pontus 
Wikner. Wikner beskriver i ett av sina brev till Rydberg en ima-
ginär intimitet förmedlad genom litteraturen vilken hade förenat 
dem långt innan deras brevkontakt vidtog. På Rydbergs klagan 
över att inte fått en chans att träffa Wikner tidigare och vandra 
med honom hand i hand i syfte att ”vittna det sköna skådespelet 
av en skönhets- och sanningsträngtande själs utvecklingsgång”26 
svarar Wikner med att beskriva hur ”en ädel och mäktig ande, 
hvars stämma” under hans ynglingsdagar hade ”fattat hans 
hand” och fått ”alla de innersta strängarna” i hans själ ”att dall-
ra”. Han förklarar vidare att denne ”ande var den, som skapat 
’Den siste Athenaren’, den skapelse, som näst bibeln sannolikt på 
min inre menniska haft det outplånligaste inflytande”.27 I ett av 
de tidigare breven nämns Platon direkt i samband med att Ryd-

25 Woods, A History of Gay Literature, s. 167ff. 
26 Viktor Rydbergs brev till Pontus Wikner december 1877, i Viktor Ryd-
bergs brev, II: 1855–1881, red. Emil Haverman (Stockholm: Bonniers, 1925), 
s. 245. 
27 Pontus Wikners brev till Viktor Rydberg 19 december 1877, i Brev, II, i
Skrifter av Pontus Wikner, XII, red. Theodor Hjelmqvist (Stockholm: Bon-
niers, 1924), s. 126. 
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berg beskriver Wikners Naturens förbannelse som ”den platon-
ske dialogen”.28  

Denna andliga kontakt förmedlad genom den idealistiska 
litteraturen kunde dock överskrida litteraturens skrankor och 
praktiseras i det verkliga livet. Rydbergs etablerade författar-
position vann honom många beundrare bland unga män som 
dyrkade hans idealistiska alster och som själva ville följa i hans 
litterära spår. Förutom Wikner ingick Rydberg sådana vänskaper 
med Carl David af Wirsén, senare Svenska Akademiens mång-
åriga sekreterare. I ett brev försäkrar Rydberg med följande 
ordalag sin vänskap till af Wirsén: ”Alltsedan 1868 lefver hvarje 
ditt anletsdrag i mitt minne, och din bild är förenad med en af 
mina käraste hågkomster. Vi hafva icke varit mycket tillsam-
mans, men det djupa intryck du gjorde på mig och de vänskaps-
prof du äfven efteråt visat mig, göra att jag vågar räkna dig till 
mina dyrbaraste vänner”.29 Deras intima relation full av hjärtlig-
het, som dock kom att avkylas efter Rydbergs giftermål, beskrivs 
av den redan citerade Vetterlund.30 Denne dyrkade i sin tur Ryd-
berg och skickade som ung student beundrarbrev till sin mäs-
tare.31 Vetterlund, af Wirsén, Rydberg och Wikner var alla för-
svarare av den idealistiska romantiken mot det moderna genom-
brottets naturalism. 

Rydbergs intima relationer med andra män följer i stor ut-
sträckning mönstret för 1800-talets svärmiska vänskaper. I det 
borgerliga samhället, i vilket den normativa manligheten konsti-
tuerades utifrån självbehärskningsprincipen,32 gavs utrymme för 

28 Viktor Rydbergs brev till Pontus Wikner 12 juni 1877, i Viktor Rydbergs 
brev, II: 1855–1881, red. Emil Haverman (Stockholm: Bonniers, 1925), s. 168. 
29 Viktor Rydbergs brev till Carl David af Wirsén 2 november 1875, i Fredrik 
Vettrelund, Romantiskt 1800-tal. Ännu några essayer (Stockholm: Bonniers, 
1934), s. 155f. 
30 Fredrik Vetterlund, ”Viktor Rydberg och C. D. af Wirsén”, Samlaren 17 
(1936), s. 75–108. 
31 Andreas Hedberg, ”’Min härlige döde gosse’. Brev från Susen Rydberg”, 
Veritas 27, 2011, s. 55–56. 
32 Jfr David Tjeder, The Power of Character. Middle-class Masculinities, 
1800–1900 (Stockholm: Stockholm University, 2003).  
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vänskapsrelationer, inom vilka två män kunde uttrycka sin för-
trolighet enligt det romantiska mönstret, som tillät en högre grad 
av affektation och passion i den psykiska och fysiska mellan-
manliga intimiteten.33 Till det vanliga inom svärmiska vänskaper 
hörde att man kunde dela säng med varandra, dansa tillsammans 
på en fest, hålla varandra i handen, kramas, utbyta sina porträtt 
för att tråna över dem, tala öppet om sina känslor, smekas, 
kyssas. Dessa relativt vida tillåtelsegränser rimmade med 1800-
talets snäva definitioner av samkönad sexualitet, enligt vilka 
endast sodomi, det vill säga penetrerande samlag, straffades av 
lagen och fördömdes av kyrkan. Till att den svärmiska vänska-
pen med alla dittillhörande ömhetsbetygelser uppfattades som 
icke-sexuell bidrog även att dessa vänskapsrelationer kunde ges 
en platonsk motivering bland flera av 1800-talets idealister. För 
Rydberg och hans idealistiska författarkollegor var platonismen 
en uppenbar referensram, som inte bara påverkade deras för-
fattarskap utan även satte sin prägel på det privata livet genom 
att styra reglerna för umgänget med andra män utifrån idealis-
mens värderingar. När Rydberg och Wikner drömmer om att 
promenera hand i hand eller när Rydberg affekterat försäkrar af 
Wirsén om karaktären av sina känslor placerar han sina vän-
skapsrelationer inom de gränser som det borgerliga samhället 
officiellt uppfattade som fria från sexuell attraktion och sexuell 
utlevelse.34  

33 David M. Halperin, ”How to Do the History of Male Homosexuality”, i 
How to Do The History of Homosexuality (Chicago: University of Chicago 
Press, 2002), s. 117–121. I nordiska sammanhang har de svärmiska vänskaps-
relationerna män emellan granskats av bland andra Cristine Sarrimo, ”Kär-
leken mellan män”, i Sarrimo, Heidenstams harem (Stockholm: Symposion, 
2005), s. 84–114 och Jan Olav Gatland, Mitt halve liv. Bjørnstjerne Bjørnsons 
vennskap med Clemens Petersen – og andre menn (Oslo: Kolofon, 2002). 
34 Halperin betonar dock att sådana vänskapsrelationer i vissa fall kunde 
byggas på mer eller mindre medvetna erotiska begär, vilka inte har blivit 
igenkända som sådana av utomstående just därför att själva vänskapen i all-
mänhetens ögon uteslöt erotisk attraktion, Halperin, ”How to Do the His-
tory of Male Homosexuality”, s. 120f. Hur idealismen inom de svärmiska 
vänskapsrelationerna kunde tjänstgöra som en kamouflering av homo-
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En sådan läsning som tar hänsyn till historiska betingelser för 
1800-talets homosocialitet men som samtidigt är trogen ytans 
deklarerade betydelse utför Sven Lönborg när han angående 
kyssar mellan män i Rydbergs författarskap skriver: ”Var och en, 
som läst litteratur från farföräldrarnas tid, finner lätt att en kyss 
på den tiden var en nästan lika vanlig vänskapsbetygelse mellan 
män som den i senare tid alltjämt varit mellan kvinnor”.35 Ett 
liknande historiserande perspektiv intar Greger Eman när han 
varnar för att på de svärmiska vänskapernas ömhetsbetygelser 
applicera moderna sexualitetsmodeller och deras tolknings-
ramar, utifrån vilka den platonskt färgade intimiteten får en 
anakronistisk sexuell dimension som kan anföras som ett tecken 
på författarens homosexuella läggning. Eman betonar att när 
”Carl David af Wirsén i ett brev på sjuttiotalet kallar Viktor 
Rydberg ’älskade vän av min själ’ eller när de två vandrar arm i 
arm på Göteborgs gator, behöver detta således inte ha en med-
veten erotisk innebörd”.36 Även Rydbergs platonska idealism 
med efebkulten försöker Eman historisera genom att sätta in den 
i 1800-talets nyklassicistiska estetiska tradition som gjorde svär-
meri för efeben ”kulturellt passabelt” och som ”för denna tids 
bildade herrar” var ”en estetisk programförklaring”.37  

I förhållande till Lönborgs historiserande tolkning av Ryd-
bergs svärmiska vänskaper, som dessutom sker i linje med sam-
 
erotiska begär förklarar Wikner i sina dagböcker när han skriver: ”Jag gjorde 
under denna tid inga eftergifter åt min könsdrift: jag andades en luft av idel 
renhet. Men med min religiösa känsla sammansmälte oupplösligt den förut-
nämnda till mitt eget kön vända kärlekskänsla”. Pontus Wikner, Psykolo-
giska självbekännelser (Stockholm: Askild & Kärnekull, 1971), s. 19. I Ryd-
bergs fall saknas sådana explicita uttalanden som skulle legitimera erotiska 
tolkningar av hans idealistiska vänskaper och pojkframställningar. De Ryd-
bergforskare som har formulerat erotiska tolkningar av Rydbergs liv och 
författarskap har fått bygga sina tolkningar utifrån andra premisser än för-
fattarinstansens explicita bekräftelse. 
35 Sven Lönborg, Från Viktor Rydbergs Göteborgstid (Göteborg: Göteborgs 
Kungliga Vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar, 1934), s. 54. 
36 Eman, Viktor Rydberg och erotiken, s. 7.  
37 Greger Eman, ”Gossen Snövit. Passioner och förpliktelser hos Viktor Ryd-
berg”, Lambda Nordica 5, 1999, s. 9.  
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ma hermeneutiska premisser som Vetterlunds estetiska tolkning 
av Rydbergs platonism, skiljer sig Emans genom att han i fort-
sättningen tillämpar misstänksamhetens hermeneutik på de 
diskuterade fenomenen och därmed får fram deras erotiska 
betydelser. Eman komplicerar synen på 1800-talets etablerade 
estetik och gängse normer för homosocialt umgänge genom att 
lägga märke till att dessa, sin officiella och averotiserade status 
till trots, kunde tjäna som kamouflerade koder för bakomlig-
gande homoerotik, koder som för den som hade nyckeln också 
signalerade en erotisk preferens.38 I Emans läsning av Rydbergs 
platonska idealism presenteras platonismen som en kamou-
flering av homoerotiska begär, vilka väcks och samtidigt legi-
timeras av platonismens idealiserande framställningar. En lik-
nande uppfattning om 1800-talets idealism presenterar Hans 
Henrik Brummer som i sin artikel ”Rydberg betraktar bilden av 
kejsarens gunstling” diskuterar Rydbergs framställning av kejsa-
rens Hadrianus älskare Antinous. Brummer menar att idealis-
terna genom sina gestaltningar med ”en upphöjd och oskyldig 
själ” kunde neutralisera ”besvärande fördomar kring otillåten 
kärlek”.39 På ett liknande sätt resonerar Tore Lund när han 
liksom Brummer väljer att diskutera Rydbergs framställning av 
relationen mellan Hadrianus och Antinous. Lund jämför den 
publicerade Antinous-essän med Rydbergs privata anteckningar 
och lägger uppmärksamhet till Rydbergs självcensurering som 
uttrycks genom att den fysiska aspekten av förhållandet mellan 
kejsaren och hans gunstling, liksom Rydbergs egen fascination 
kring denna relation, har tonats ner i den publicerade text-
versionen.40 Om än i minskad grad finns dock sinnligheten kvar i 
den publicerade essän och dess närvaro försvaras av Rydberg 
själv med argument som Lund klassificerar som estetiska och 

38 Eman, ”Gossen Snövit”, s. 9. 
39 Hans Henrik Brummer, ”Rydberg betraktar bilden av kejsarens gunst-
ling”, i Birgitta Svensson & Birthe Sjöberg (red.), Kulturhjälten. Viktor Ryd-
bergs humanism (Stockholm: Atlantis, 2009), s. 172. 
40 Tore Lund, Den trogne smugglaren (Stockholm: Atlantis, 2006), s. 159. 
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kulturhistoriska men som lika väl kan beskrivas som tillhörande 
idealismens mest klassiska argumenteringslinje. Privilegierandet 
av det översinnliga perspektivet på bekostnad av det sinnliga 
betyder således inte den fullständiga frånvaron av den sinnliga 
aspekten i Rydbergs framställning. Lund beskriver hur rela-
tionen mellan Hadrianus och Antinous görs kulturellt acceptabel 
för 1800-talets borgerliga publik genom att i Rydbergs tolkning 
lyfts fram ”parternas höga karaktär” och ”ideala sidor”.41 Vidare 
visas det bland annat hur Rydberg använder endast positiva 
termer vid beskrivningen av det diskuterade förhållandet medan 
det enda negativa uttrycket i texten artikuleras ur ett utanför-
perspektiv som inte är berättarens eget. Liksom Eman och 
Brummer visar Lund hur Rydberg lyckas med att kringgå det 
rådande tabut kring homoerotik samtidigt som han är noggrann 
med att hålla sig inom gränsen för den accepterade offentliga 
normen. Rydbergs konstaterade självcensurering vid essäns 
utgivning sätter Lund i samband med karaktären av 1800-talets 
offentlighet som inte såg ”möjligheten att beskriva kärlek mellan 
män i en på gång positiva och sexuella termer och samtidigt 
bevara läsarnas aktning för kontrahenterna (och för författa-
ren)”.42 Att Rydberg valde att respektera den borgerliga kulturens 
samhällskontrakt förklaras utifrån Rydbergs borgerliga habitus 
och hans etablerade position i den borgerliga offentligheten. Som 
Lund framhållit gör de bibehållna gränserna för den offentliga 
debatten att Antinous-uppsatsen kan läsas som den är, det vill 
säga inte som en ”radikal sexualpolitisk stridsskrift” utan som 
”en konsthistorisk essä”.43 Det gemensamma för Emans, Brum-
mers och Lunds läsningar är att de identifierar den kamouflerade 
homoerotiken i Rydbergs författarskap genom att presentera 
idealismen i allmänhet (Brummer och Lund) och platonismen i 
synnerhet (Eman och Lund) som en sfär av libidinös njutning 
utanför en tydlig sexualiserad begreppsgrund, inom vilken de 

41 Lund, Den trogne smugglaren, s. 160. 
42 Lund, Den trogne smugglaren, s. 159. 
43 Lund, Den trogne smugglaren, s. 159. 
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rena förnuftens möten kunde tjänstgöra som en kamouflering 
till homoerotiska begär som avkamoufleras genom sitt när-
gångna fokus på den idealiserande kroppen.  

Fokuset på kroppen inom den platonska efebkulten samt 
graden av intimitet inom de svärmiska vänskaperna, vilka på 
1800-talet officiellt uppfattades som helt avsublimerade feno-
men, kom att få en tydlig sexualiserad signatur i takt med den 
sexuella moderniseringsprocessen och de förändrade gränserna 
för den offentliga debatten om sexualiteten i dess relation till 
litteraturen.44 Processen började redan under Rydbergs liv och 
uttrycktes i konflikten mellan idealisterna och naturalisterna. En 
av de pådrivande krafterna bakom sexualitetens modernisering 
var 1880-talets kulturradikaler som blev idealisternas hätska 
motståndare på det litterära fältet. Konflikten mellan dessa två 
litterära riktningar var av moralisk karaktär med en tydlig 
sexuell dimension.45 Medan naturalisterna strävade efter rätten 
till sexuell utlevelse och en friare debatt kring sexlivet upp-
fattades dessa krav av idealisterna som vulgära och omoraliska. 
Inom naturalisternas emanciperade ramar definierades däremot 
idealisternas realidealism, som förespråkade finkänslighet och 
skyggade inför en öppen diskussion kring sexlivet, som hycklad, 
samhällsvådlig men även naiv. Enligt naturalisternas frontfigur 
August Strindberg blundade Rydberg alltför lätt för sina över-
tagna tanketraditioners sexuella dimension. Strindberg kom-
menterade ironiskt i Svarta fanor Rydbergs dragning till heden-
domens kroppsbejakande naturuppfattning genom att skriva att 
han gärna ”skulle vilja se våra renässanshedningar och sista 

44 David Gedin, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. 
Artonhundraåttitalet (Eslöv: Symposion, 2004), s. 80–91. 
45 Gedin kommenterar konflikten med följande ordalag: ”Inspirerade av 
Boström, och framför allt i oppositionen till romantiken, hävdade de [idea-
listerna] ’idealrealismen’, det vill säga tesen att litteraturen skulle framhålla 
idealen och därmed visa vägen till och lyfta fram det goda och sköna. 
Åttiotalisterna vände sig kompromisslöst mot estetiken och de bakomlig-
gande platonska föreställningarna, men däremot övertog de författarens roll 
som idealistisk vägvisare – didaktiker”, Gedin, Fältets herrar, s. 145. 
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atenarn dansa omkring ett julträd med upphängda blodiga krop-
par av får och svin, och människor, stänkande blodet på altaret, 
där guden Frey satt i mitten med sin phallus. De vilja ju så ha 
det”.46 Som modern författare förebrår Strindberg idealisten 
Rydberg en epistemologisk naivitet som gör det omöjligt för 
Rydberg att inse den erotiska dimension, på vilken hans idealis-
tiska alster byggs. En liknande naivitet kom Sven Delblanc att 
tillskriva de Rydbergforskare som vägrat att erkänna erotikens 
inflytande, ställd i relation till Rydbergs sexuella läggning, på 
hans författarskap. Delblanc skriver: ”För mig är problemet 
enkelt: den som inte kan utläsa Rydbergs bisexuella böjelse ur 
hans texter är antingen blind eller talar mot bättre vetande”.47 
Strindbergs och Delblancs bestämda fastställande när det gäller 
erotikens påverkan på Rydbergs författarskap hämtar sin näring 
från sexualitetens moderna förändringar. 

Vid den hermeneutiska erotiseringen av Rydbergs författar-
skap var således formuleringen och etablerandet av det moderna 
sexualitetsparadigmet av stor betydelse.48 Det karakteristiska 
med det moderna paradigmet var att det ställde det psykiska livet 
i relation till individens sexuella läggning. Som ett psykiskt 
fenomen kom sexuell läggning att uppfattas som en princip som 
präglar individens tankar, känslor, fantasier och preferenser. De 
moderna sexualitetsförändringarna skapade därmed en bredare 
definition än 1800-talets av det sexuella, enligt vilken inte bara 
sexuella handlingar utan även individens hela psykiska liv fick en 

46 August Strindberg, ”Svarta fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet”, i 
Samlade skrifter, del 41 (Stockholm: Bonniers, 1918), s. 204. 
47 Sven Delblanc, ”Inledning”, i Singoalla. Romantisk sagodikt (Stockholm: 
Gidlund, 1984), s. 13. 
48 1904 skrev läkaren Anton Nyström, en av de främsta representanterna för 
den moderna sexologin i Sverige angående den sexuella driftens påverkan på 
platoniserande relationer: ”Då man med ’platonsk kärlek’ ej menar ett stilla 
svärmeri för en annan person eller ett öfvergående tycke, utan en beständig 
och stark känsla, som dock aldrig fordrar sexuell förening, är denna ett 
nonsens, en onaturlig stämning, en abnormitet”. Anton Nyström, Könslifvet 
och dess lagar. Medicinsk-sociala undersökningar (Stockholm: Björck & Bör-
jesson, 1904), s. 25.  
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tydlig sexualiserad karaktär.49 I den moderna synen på subjektet 
definierades dessutom sexuell läggning som ett oundvikligt vill-
kor för individens kulturella förståelighet. I de moderna sam-
manhangen uppfattas individen som kulturellt begriplig endast 
under förutsättningen att hens liv går att tolkas antingen som 
homo-, bi- eller heterosexuellt. Detta synsätt har, föga över-
raskande, tillämpats av flera forskare även på Rydbergs liv och 
författarskap. Med tanke på Rydbergs nära relationer med såväl 
män som kvinnor samt hans litterära skildringar av de båda 
könen var det oftast bisexualitet som har förts på tal i samman-
hanget.50 Delblanc vacklar dock genom att skriva om ”Rydbergs 
homosexuella eller bisexuella tendenser”.51 Viktor Svanberg var 
däremot säkrare om att det var pojkar som Rydberg sexuellt 
attraherades av och han kommenterar därför Rydbergs antingen 
”homosexuella” eller ”homofila drag”.52 Göran Söderström på-
står lika bestämt att Rydberg var erotiskt intresserad av ”för-
pubertala pojkar”.53  

Till den moderna sexualiseringen av det psykiska livet har 
psykoanalysen tydligt bidragit. Psykoanalysen har dessutom for-
mulerat ett tolkningsspråk som gjort det möjligt att identifiera 
och karakterisera det psykiska livets sexuella uttryck i den litte-
rära texten. Delblanc illustrerar dessa moderna idéer när han 
diskuterar Rydbergs dragning till unga pojkar i relation till för-
fattarens litterära produktion: 

Uppenbart för varje observant läsare är, att diktaren hade en 
mottaglighet för unga gossars fysiska skönhet, som var långt 
starkare än det vi kallar normalt. Hans egna texter vimlar av 
belägg, som ingen läsare gärna kan undgå. Förmodligen var det 

49 Jonathan N. Katz, The Invention of Heterosexuality (Chicago: University 
of Chicago Press, 2007), s. 59. 
50 Holmberg, Viktor Rydbergs lyrik, s. 237; Hans Granlid, Vår dröm är frihet. 
En Viktor Rydbergbok (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1973), s. 26. 
51 Delblanc, ”Inledning”, s. 11. 
52 Viktor Svanberg, Leva för att leva. Memoarer (Stockholm: Askild & 
Kärnekull, 1970), s. 59 och 93. 
53 Göran Söderström, Strindberg – ett liv (Stockholm: Lind & CO, 2013), s. 138. 
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möjligt för honom att behärska denna böjelse, så att den inte 
manifesterades i kärleks gärningar. Men sin innersta känsla 
kunde han inte dölja i dikten.54 

I detta psykoanalytiskt inspirerade tankesätt blir texten till en 
projektionsyta, till vilken det underkuvade begäret söker sig fram 
och artikuleras i sublimerade former. Till denna sublimering 
tvingas Rydberg av 1800-talets fobiska normer som han i stor ut-
sträckning accepterar. En enda gång, i första upplagan av Singo-
alla, bryter Rydbergs känslor fram utan hämningar – ”skräcken 
för sexualiteten, skräck särskilt för den homosexuella böjelsen 
han bar på och mödosamt sökte förtränga”.55 Allt enligt Del-
blanc, i förordet till 1983 års upplaga av verket.  

Utifrån liknande premisser resonerar Hans Granlid. I sitt 
resonemang pekar han på de ovan konstaterade förändringarna 
när det gäller gränserna för sexualdebatten. Utifrån 1970-talets 
emanciperade perspektiv uttrycker han sin glädje över att ”det 
skamsna tisslet och tasslet och hyschandet, som präglade 1800-
talets moralistiska sexualuppfattning (…) äntligen börjar vika”.56 
Liksom Delblanc använder sig Granlid av denna tillvunna tolk-
ningsfrihet genom att i sin analys följa psykoanalysens rön, vars 
grundsatser han tillämpar för att konstatera författarskapets 
sexuella dimension. Granlid utgår från en psykoanalytisk gene-
ralisering och konstaterar att ”Rydbergs andliga alstring är ett 
enda flöde av erotisk drift, liksom alla diktares” för att senare 
konkretisera det driftstyrda flödets karaktär genom att kalla det 
”ovanligt kraftfullt och tydligt, sedan man väl börjat söka sig 
under isen och marmorn”.57 Och det som Granlid själv hittar 
under textytan är förträngda och sublimerade begär, som bland 
annat kommer till uttryck i Rydbergs kult av barnets oskulds-
fullhet. Trots att Granlid i sin analys använder samma metodik 

54 Delblanc, ”Inledning”, s. 11. 
55 Delblanc, ”Inledning”, s. 13. 
56 Granlid, Vår dröm är frihet, s. 26. 
57 Granlid, Vår dröm är frihet, s. 26. 
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som Delblanc kommer han fram till en annan slutsats och kon-
staterar apropå spekulationerna kring Rydbergs homosexuella 
läggning att ”några som helst bevis inte föreligger; materialet är 
synnerligen sprött; det rör sig om indicier och hypoteser”.58  

Därmed polemiserar Granlid med Svanberg som var den 
första forskaren som formulerade en tydlig erotisk tolkning av 
Rydbergs pojkskildringar och som även drog fram frågan om 
Rydbergs eventuella homosexualitet i ljuset.59 Utgångspunkten 
för honom var avskrifter av breven innehållande kärleksfulla 
yttranden som Rydberg skrivit till sin forne elev Rudolf Ström 
åren 1856–1852. Det karakteristiska med Svanbergs tillväga-
gångssätt är att han i sin tolkning undviker att tala om platonism 
hos Rydberg, som till exempel Vetterlund hade gjort före 
honom, utan i stället väljer att skriva om ”gossekärleken” – den 
”som för en normal nutidsmänniska är ett svårt hinder att 
övervinna vid en inlevelse i antikt liv” men som däremot Ryd-

58 Granlid, Vår dröm är frihet, s. 25. 
59 Som Granlid uppmärksammat har debatten om Rydbergs sexuella lägg-
ning inte bara fortsatt inom Rydbergforskningen utan har även ekat i det all-
männa medvetandet, i vilket den moderna uppfattningen om homosexuali-
tetsidentiteten hunnit slå djupa rötter. Det intressanta med formulerandet 
av de moderna sexuella identiteterna var att de gav upphov till identifika-
tionssökande läsningar av Rydbergs författarskap med tydliga homoerotiska 
inlevelser. Om Rydberg på sin tid kontaktades av andra idealistiska för-
fattare som visserligen, som det var fallet med Wikner, kunde uppvisa en 
mer eller mindre medveten erotisk motivering, så läste flera av Rydbergs 
moderna läsare, som själva identifierade sig som homosexuella eller var 
erotiskt intresserade av män, Rydbergs författarskap för självkännedomens 
skull eller till och med den erotiska stimulansens skull. Göran Söderström 
berättade i ett privat samtal att Rydbergs Den siste athenaren var en obli-
gatorisk lektyr för bildade homoerotiskt intresserade män, innan den 
kommersiella marknaden med gayromanen slog igenom. Även för de två 
största pionjärerna i Sveriges homoaktivism, sexualupplysaren Erik Thorsell 
och journalisten Viktor Hugo Wicktström, var Rydbergs författarskap en väl 
uppskattad referenspunkt. Se Fredrik Silfverstolpe, En homosexuell arbetares 
memoarer. Järnbruksarbetaren Eric Thorsell berättar (Stockholm: Barri-
kaden, 1981), s. 102; Victor Hugo Wicktström, ”Varer svenske! och Viktor 
Rydbergs hjärtetankar”, i Två föreläsningar (Stockholm: Bonniers, 1901).  
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berg ”haft stora möjligheter att förstå”.60 Till skillnad från pla-
tonsk eros konnoterar uttrycket tydligare sexuella innebörder. 
Det intressanta med Svanbergs användning av begreppet gosse-
kärlek är att han inte definierar det utifrån antika föreställningar 
om pederastin, utan med hänvisning till moderna tiders homo-
sexualitetsteorier, i vilka fysionomi, psykologi och isolerings-
komplex anges vara orsaker till eller uttryck för det homoero-
tiska begäret hos författaren.  

Svanbergs diskussion om Rydbergs brevväxling mellan Ström 
har på senare tid kommenterats av Birthe Sjöberg som menar att 
påståendet om Rydbergs ”gossekärlek” byggs på ”ohistoriska 
tolkningar”, bakom vilka en felaktig bevisföring ligger.61 Till 
skillnad från Svanberg tolkar Sjöberg de kärleksfulla yttranden 
som breven uppvisar som ”ett tecken på en stor ömhet för den 
unge eleven och inte som ett erotiskt uttryck”.62 Påståendet for-
muleras med avstamp i nyhistoricismens förutsättningar, utifrån 
vilka Svanbergs erotiska tolkning framställs som ett resultat av 
en missuppfattning av en historisk kontext som ursprungligen 
inte var erotiskt präglad, men som genom Svanbergs egna tids-
bundna erfarenheter har erotiserats. I sin diskussion trycker Sjö-
berg främst på felaktigheten när det gäller Svanbergs hypoteser 
beträffande censurering i de bevarade brevavskrifterna tillgäng-
liga på Kungliga biblioteket. Svanberg pekar på att avskrifterna 
gjorts av Rydbergs hustru och att originalen inte kunnat åter-
finnas, och menar att de ”sannolikt” förstörts av familjen Ström. 
Vidare tycker han sig se spår av uteslutningsmarkeringar i av-
skrifterna, och väcker härigenom misstankar om att de uteslutna 

60 Viktor Svanberg, Novantiken i Den siste atenaren. En genetisk studie 
(Uppsala: Svenska litteratursällskapet, 1928), s. 29.  
61 Birthe Sjöberg, Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg 
– förtryckets fiender (Möklinta: Gidlund, 2018), s. 29–35. Sjöberg utvecklar
här resonemanget vars grundtankar formulerades redan i hennes tidigare
monografi Den historiska romanen som vapen. Viktor Rydbergs Fribytaren
på Östersjön och hans ungdomsjournalistisk (Hedemora: Gidlund, 2005), s.
41f.
62 Sjöberg, Dialog eller dynamit, s. 33. 
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partierna innehållit obekväma homoerotiska inslag. Det är efter 
att ha antytt censurering som Svanberg framlägger sin erotiska 
tolkning av relationen mellan Rydberg och Ström för att senare 
komma fram till en mer övergripande slutsats om Rydbergs 
”gossekärlek”. Argumentet har återkommit i den senare Ryd-
bergforskningen och enligt Sjöberg har det haft en avgörande 
roll i att spekulationerna kring Rydbergs erotiska intresse för 
pojkar gradvis övergått ”från ett antagande till att bli ett faktum 
ju närmare vår tid vi kommer”.63 Genom att spåra upp brev-
originalet lyckas dock Sjöberg vederlägga Svanbergs hypotes och 
bevisa att spekulationerna om censurering saknar grund. Även 
om polemiken i stor utsträckning gäller Svanbergs hermeneu-
tiska källhantering riktas den även mot den del av Rydberg-
forskningen som enligt Sjöberg okritiskt tagit efter övertygelsen 
om censureringen och därmed bidragit till en tilltagande över-
tygelse om Rydbergs erotiska intresse för pojkar.  

Sjöberg menar att i diskussionen om Rydbergs erotiska pre-
ferenser har icke sällan breven utgjort den enda källa och där-
med det enda beviset för Rydbergs dragning till unga pojkar.64 
Som redan visats har dock sådana resonemang även byggts på 
andra slags bevis och textkällor, vilka sträcker sig från de privata 
dokumenten, breven mellan Rydberg och andra män, genom de 
fiktiva textgenrerna, romanerna och diktningen, fram till de 
kulturhistoriska essäerna och facklitteraturen. När Brummer an-
tyder homoerotiken hos Rydberg, så bygger han på dennes fram-
ställning och tolkning av Antinous-gestalten. På Antinous byg-
ger även Lund sitt resonemang kring Rydbergs homoerotiska 
dragning. Lunds homoerotiska läsningar innefattar också Ryd-
bergs Narcissus-tolkningar.65 I Rydbergforskningen har dess-
utom Rydbergs sexuella läggning eller erotiska preferenser kun-
nat tydligt avgränsas från de erotiska begär som finns att upp-
täcka i Rydbergs texter. Att sambandet mellan textens erotiska 

63 Sjöberg, Dialog eller dynamit, s. 29. 
64 Sjöberg, Dialog eller dynamit, s. 30. 
65 Lund, Den trogne smugglaren, s. 165ff. 
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potential och författarinstansens läggning inte är av oundviklig 
teleologisk karaktär bevisar just Granlid, som visserligen ställer 
sig kritisk mot idén om Rydbergs homosexuella läggning, men 
ändå upptäcker spår av homoerotik i Rydbergs författarskap. Till 
exempel när han tolkar ett textställe från dikten ”De badande 
barnen”, där det talas om ”hur gossens byxor bevarat rund-
ningen av hans lemmar” och som Granlid uppfattar vara ett ut-
tryck för ”den rydbergska intimiteten”.66 Sådana litterära argu-
ment för Rydbergs homoerotiska intresse finns även i Delblancs 
och Emans resonemang.67 Näringen till sin tolkning av Rydbergs 

66 Hans Granlid, Nya grepp i Rydbergs lyrik (Stockholm: Rabén & Sjögren, 
1973), s. 67f. 
67 Emans uppsats, publicerad 1985, är en översikt av tidigare forskares 
resonemang kring erotikens roll i Rydbergs liv och författarskap. Deras 
argument presenteras dock kritiskt och på ett sätt som främjar Emans egen 
uppfattning om att Rydberg var erotiskt attraherad av unga pojkar. Förutom 
den kritiska granskningen innehåller uppsatsen även Emans egna kreativa 
tankar. Så till exempel när Eman sätter in Rydbergs diktning i traditionen av 
homoerotisk kärlekslyrik och uppvisar paralleller mellan Rydbergs dikt 
”Dexippos” (1876) och ”Eudiades” (1868) av John Addigton Symonds 
(1840–1893). Det gemensamma för de båda dikterna är att de presenterar en 
dödsscen på slagfältet som föregås av en avskedskyss mellan två kämpar, en 
man och en gosse. Eman förklarar likheterna mellan dikterna utifrån ett 
slags homoerotiskt gemenskap och skriver att det kanske går att uppfatta 
Rydberg och Symonds som ”två tvillingsjälar med det grekiska gossesvär-
meriet som gemensam nämnare” (Eman, Viktor Rydberg och erotiken, s. 30). 
Eman nämner även i förbigående homoerotiken hos författarna som Ver-
gilius, Johann Wolfgang von Goethe, Erik Sjöberg, August von Platen och 
Walter Whitman samtidigt som han betonar att deras författarskap tillhörde 
dem som Rydberg uppskattade och tog inflytande från (Eman, Viktor 
Rydberg och erotiken, s. 21f.). Eman citerar därvidlag litteraturhistorikern 
Algot Werin som var först med att poängtera paralleller mellan Rydbergs 
och Vitalis Narkissos-tolkningar, vilka Werin menar hänger samman med 
”en ambivalens i den erotiska känslan, en viss homoerotisk läggning” (Algot 
Werin, Svenskt 1800-tal. Litterära essayer (Lund: Gleerup, 1948), s. 76). 
Vergilius homoerotiska betydelse för Rydbergs litterära produktion kom-
menteras även av Delblanc, vars förord till den förnyade första upplagan av 
Singoalla från 1983 innehåller formuleringen om Rydbergs homosexuella 
läggning. Motiveringen till påståendet baserar sig även i det här fallet på en 
analys av en text som är en annan än Rydbergs och Ströms brevväxling. 
Betydelsen av Rydbergs fiktiva texter för förståelsen av författarens erotiska 
preferenser uppmärksammar Delblanc när han skriver att Rydbergs texter 
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gossekärlek hämtar även Svanberg från en fiktiv text, det vill säga 
romanen Singoalla. I Novantiken i Den siste atenaren valde Svan-
berg att använda begreppet ”gossekärlek” för att kunna formu-
lera en erotisk tolkning av Rydbergs relation till Rudolf Ström, 
vilkas känslor går det att känna igen, enligt Svanberg, i Erlands 
och Sorgbarns förhållande.68  

I Svanbergs avhandling Rydbergs Singoalla presenteras därför 
Sorgbarn som en erotisk gestalt. I diskussionen om platonismens 
förvandlingar i relation till homoerotiken i Rydbergforskningen 
är det viktigt att poängtera att Svanberg presenterar Sorgbarn 

”vimlar av [homoerotiska] belägg som ingen läsare kan gärna undgå” 
(”Inledning”, s. 11). I förordet diskuterar Delblanc just Singoalla som han 
läser som en text i vilken Rydberg har i förtäckt form biktat sina homo-
sexuella preferenser, vilka han försökte dölja genom att införa förändringar i 
romanens senare utgåvor. Delblanc tillskriver homoerotiken en avgörande 
roll vid förståelsen av romanen och menar att flera element i texten blir 
svåra att förstå om man inte tar hänsyn just till denna aspekt (”Inledning”, s. 
10). Privilegieringen av homoerotiken vid förståelsen av romanens betydan-
de element väckte en motreaktion hos Stig Bäckman som ställde frågan om 
metodologiska villkor för Delblancs homoerotiska läsning (Stig Bäckman, 
”Viktor Rydberg som Erland Månesköld. Om Sven Delblancs läsning av 
Singoalla”, Samlaren 125, 2004, s. 78–91). Bäckman ifrågasätter inte möjlig-
heten till en homoerotisk läsning av romanen, men tonar ner vikten av 
homoerotiken vid förståelsen av romantexten. Han menar att den homo-
erotiska läsningen är möjlig först efter att man applicerat biografiska bak-
grundsfaktorer på romanen, här kännedomen om Rydbergs homosexualitet, 
men att homoerotiken inte går att närläsas ur Singoalla. Bäckman betonar 
att det inte förhåller sig så, som Delblanc gjorde gällande, att textens element 
blir svårtydda utan det homoerotiska perspektivet (Bäckman, ”Viktor Ryd-
berg som Erland Månesköld”, s. 79f.). Bäckmans resonemang kan samman-
fattas i slutsatsen att det är kunskapen om Rydbergs biografi men inte texten 
som sådan som möjliggör en erotisk läsning av Singoalla – ett påstående 
som hade ifrågasatts av Svanberg, vars erotiska framställning av Sorgbarn-
gestalten, som presenteras ovan i den löpande texten, koncipieras just som 
en följd av romanens närläsning. Ett ytterligare bevis på en tolkning av 
homoerotiken hos Rydberg, som grundar sig på ett annat källmaterial än 
breven, utgör Tore Lunds läsningar av Rydbergs författarskap. I Den trogne 
smugglaren tolkar Lund Rydbergs skönlitterära texter bland annat utifrån 
tesen att i flera av texterna kommer Rydbergs homoerotiska begär till ut-
tryck. Källmaterialet som använts vid diskussionen om homoerotiken hos 
Rydberg är således rikt och varierat.  
68 Svanberg, Novantiken i Den siste atenaren, s. 31. 
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genom att lyfta fram just de drag i gestalten som avviker från det 
idealistiska mönster som Rydberg annars använder i sina pojk-
skildringar. Sorgbarngestaltens erotiska laddning påvisas utifrån 
en scen, i vilken Erland gör en kärleksförklaring till Sorgbarn 
samtidigt som han uttrycker sin förtjusning över pojkens skön-
het och försöker kyssa honom. Scenen sker under en av de natt-
vandringar, under vilka Sorgbarn leder Erland till Singoalla för 
att riddaren och zigenarflickan skulle kunna återupptäcka och 
njuta sin gamla förälskelse. Svanberg inser Sorgbarns roll som 
förmedlare mellan Singoallas förbjudna begär till Erland och 
skriver i sammanhanget: ”Den lille pilgrimen är en värdig bärare 
av den skönhetsförtrollning som en gång fört zigenerskan och 
den nordiske riddarens son samman”.69 Utifrån Sorgbarns för-
medlarfunktion i det erotiska utbytet mellan Singoalla och Er-
land konstrueras i Svanbergs resonemang en erotisk triangel, i 
vilken barnets kropp görs till en förutsättning för utvecklingen 
av det olikkönade begäret mellan Erland och Singoalla. Svanberg 
går dock även vidare och identifierar en självständig erotisk 
kvalitet hos Sorgbarn i det erotiska utbytet mellan Erland och 
Singoalla: ”om denna förvirrade erotik egentligen gäller Singo-
alla har dock gossens fägring sin del däri”.70  

Som en konsekvens av detta utvecklar Svanberg en erotisk 
parallellism mellan Sorgbarn och Singoalla som i romanen skil-
dras som en reservoar för naturens oförutsedda krafter. Svanberg 
lägger märke till att liksom Singoalla omges även Sorgbarn med 
en stämning av demonisk naturmystik som Svanberg förklarar 
genom att hänvisa till svartromantikens mönster av erotik. Sorg-
barns svartromantiska erotik diskuteras dock inte bara genom en 
inomtextuell analys utan även en intertextuell i vilken Mignon 
från Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre lyfts fram som en viktig 
referenspunkt. Den litteraturhistoriska valfrändskapen mellan 
Mignon och Sorgbarn används för att betona det överskridande i 

69 Viktor Svanberg, Rydbergs Singoalla. En studie i hans ungdomsdiktning 
(Uppsala: Svenska litteratursällskapet, 1923), s. 77.  
70 Svanberg, Rydbergs Singoalla, s. 78. 
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bådas tillkomst. Som Svanberg påminner om föddes Mignon 
som en följd av en incest. Men även Sorgbarns födelse stämplar 
honom som unik och placerar honom under inverkan av anta-
gonistiska krafter. Han är en son ”af hedning och kristen, af det 
ljusa och det mörka”.71 Men även om Svanberg inser det mot-
sägelsefulla i Sorgbarns gestalt så är det det mörka som domi-
nerar hans framställning. Det är inte platonismens idealiserande 
diskurs utan skräckromantikens inflytande som accentueras av 
Svanberg för att få fram erotiska innebörder från Sorgbarn-
gestalten. I avhandlingens sammanfattning resumerar Svanberg 
sin syn på den komplexa och erotikbemängda naturen av 
Erlands dragning till Sorgbarn, i vilken bland annat poängteras 
”drifter så dunkla att de icke ha något namn”.72  

Mot denna erotiska bild av Sorgbarn polemiserar Paul Gemer 
i Viktor Rydbergs ungdomsdiktning. Han åberopar därvid just det 
ställe från Novantiken där Svanberg tolkar in Rydbergs dragning 
till unga pojkar genom att hänvisa till antikens gossekärlek. 
Gemer förnekar dock att det skulle finnas antika drag i denna 
form hos Rydberg och menar att under det att ”den klassiska 
högantiken hyllade ynglingen såsom representant för full och 
solbelyst levnadsnjutning” så upphöjde romantiken och Rydberg 
barnet som ”företrädaren för andelivets oberörda oskuld”.73 
Medan ynglingen i antikens solljus hos Gemer får beteckna en 
öppen (pederastisk) livsnjutning, så blir i hans tolkning Sorgbarn 
ett annat slags ljusgestalt, ”bilden av den värnlösa oskulden i en 
ond värld”.74 För att återvinna ljuset för sin Sorgbarntolkning 
diskuterar Gemer Sorgbarn med hänsyn till oskuldsbegreppet. 
Emellertid finns det ett antikt element även i Gemers bild av 
Sorgbarn. Samtidigt som han förnekar närvaron av ett pede-
rastiskt eros så karakteriserar han gestalten utifrån ett platonskt 

71 Svanberg, Rydbergs Singoalla, s. 74. 
72 Svanberg, Rydbergs Singoalla, s. 175. 
73 Paul Gemer, Viktor Rydbergs ungdomsdiktning (Stockholm: Bonniers, 
1931), s. 180. 
74 Gemer, Viktor Rydbergs ungdomsdiktning, s. 187. 
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eros. Han skriver nämligen att ”till ytterlinjer är denna barn-
domsdyrkan [utifrån vilken Sorgbarn konstrueras], en platonsk 
kärlek till gossens skönhet”.75 Citatet visar att skillnaden mellan 
Svanbergs och Gemers tolkningar främst handlar om inställ-
ningen till sinnlighet och modeller för sociala relationer mellan 
en vuxen man och en pojke. I antikens Grekland stod Platons 
metafysik för den mest sublimerade tolkningen av pederastisk 
eros.76 Gemer betonar närvaron av platonska inspirationer i Ryd-
bergs barnskildring men för att ännu tydligare utesluta någon 
erotisk möjlighet åberopar han även kristna kyskhetsdiskurser. 
När han skriver om en ”tydlig kristen nyans” hos Sorgbarn pla-
ceras denne i sammanhanget av 1800-talsplatonismens synkre-
tism.77 Genom att ställa sitt Sorgbarn i det kristet-platonska ljuset 
förflyttar Gemer Svanbergs Sorgbarn från antikens pederastiska 
ljus men även från den homoerotiska skugga i vilken Sorgbarn 
placerades genom Svanbergs svartromantiska tolkning. 

Att åberopa platonsk eros ingår i Gemers strategi att ogiltig-
förklara Svanbergs svartromantiska tolkning som förutsatte när-
varon av erotiska drag i Sorgbarngestalten. I sin tolkning av Ryd-
bergs platonska eros följer således Gemer de spår som redan 
Vetterlund upptrampade inom Rydbergforskningen och som 
även Lönborg skulle följa efter honom. Den idealistiska tolkning 
av platonismen som dessa forskare representerar identifierar 
erosen bakom Rydbergs idealistiska skildringar men definierar 
den som en idealiseringsdrift riktad mot det sköna och det goda, 
samtidigt som de förnekar att homoerotiska drifter skulle ha 
påverkat Rydbergs liv och författarskap – en läsning som 1800-
talets idealister själva gjorde till sin offentliga representation. 
Läses idealismens framställningar på idealismens egna villkor så 
framträder dessa som normspeglande och därmed icke-sexuella. 
Men om man i stället tillämpar misstänksamhetens hermeneu-
tik, och söker spåra agendan bakom de givna formuleringarna i 

75 Gemer, Viktor Rydbergs ungdomsdiktning, s. 179. 
76 Dover, Greek Homosexuality, s. 42–54. 
77 Gemer, Viktor Rydbergs ungdomsdiktning, s. 180. 
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texten, framträder Rydbergs idealistiska framställningar tydligare 
som sexuella. Eman och Brummer komplicerar synen på 1800-
talsplatonismen genom att lägga märke till att den sin officiella 
och averotiserade status till trots kunde tjäna som kamouflering 
av en bakomliggande homoerotik, som på en gång väckts och 
legitimerats av platonismens idealiserande framställningar. Efter-
som denna kamouflering byggde på en hög grad av sublimering 
avstod de Rydbergforskare som ville accentuera homoerotiska 
begärs inflytande på Rydbergs liv och författarskap från att 
åberopa platonsk eros i sin tolkning och de sökte sig i stället fram 
till andra erosmodeller. Av den anledningen väljer Eman att 
skriva om ”homoerotik”, Svanberg om ”gossekärleken”. Och i 
sin tolkning av Singoalla presenterar Svanberg en bild av Sorg-
barn som ligger utanför det etablerade mönster som annars 
präglar Rydbergs platoniserade pojkskildringar. Även Delblanc 
väljer Singoalla och tolkar den som den av Rydbergs roman, i vil-
ken sublimeringsarbetet har lyckats som sämst. Som ovan fram-
hållits har dessa tolkningar grundats på moderna sexualitets-
modeller som annekterat idealismens estetiska mönster och gjort 
dem till homosexuella symptom.  

Moderniseringen av sexualiteten har påverkat den herme-
neutiska verksamheten och resulterat i en serie läsningar av 
Rydbergs liv, som försökte sätta idealismens estetik i relation till 
författarens sexuella läggning. Inom Rydbergforskningen går det 
således att observera en intressant tendens som består i att de 
erotiska och de icke-erotiska tolkningarna avlöser varandra. Mot 
Vetterlunds tolkning kan man ställa Svanbergs, mot Svanbergs 
oppositionerar sig Gemers, Lönborgs och Granlids, mot dessa 
Brummers, Emans, Lunds och Delblancs. Dessa erotiska och 
icke-erotiska tolkningar sammanflätas och avlöser varandra. 
Tendensen återger på något sätt den ambivalens som genom-
syrar användningen av platonismen och som består i en oscilla-
tion mellan översinnliga ideal och den sinnliga pojkkroppen som 
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är platonismens utgångspunkt78 – en oscillation som inom Ryd-
bergforskningen har resulterat i att den hermeneutiska rörelsen 
går fram och tillbaka från de erotiska till de icke-erotiska tolk-
ningarna av Rydbergs användning av platonism.  

78 Woods, A History of Gay Literature, s. 189. 
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Från Samlade Dikter till Singoalla 
Svenska Vitterhetssamfundets 

Viktor Rydbergutgivning 

Petra Söderlund 

År 1968 utkom det fjärde och sista häftet av Svenska Vitterhets-
samfundets utgåva av Viktor Rydbergs Singoalla, med Ingemar 
Wizelius som utgivare.1 Då hade 44 år gått sedan Vitterhets-
samfundets styrelse beslutade om textkritisk utgivning av inte 
bara Singoalla utan också Rydbergs alla dikter. Wizelius rodde 
åtminstone Singoalla i hamn, efter att såväl Victor Svanberg som 
J. Viktor Johansson hoppat av projektet. Att det blev hela fyra
häften av Singoalla beror på att utgivningen versionerades, som
det heter med textkritiska termer, det vill säga man utger ett verk
i flera versioner. I detta fall beslutade Vitterhetssamfundet att
verket skulle ges ut i den första och den sista av de under Ryd-
bergs livstid tryckta versionerna.2

Verket trycktes första gången 1857 i Aurora. Toilette Kalender 
för 1858, därefter 1865 som bokupplaga, sedan 1876 och slutligen 

1 Viktor Rydberg, Singoalla, utg. Ingemar Wizelius, h. 1–4, Svenska för-
fattare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XVIII (Stockholm: Svenska 
Vitterhetssamfundet, 1943–1968). 
2 Om versionering se Paula Henrikson, Textkritisk utgivning. Råd och rikt-
linjer (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2007), s. 34f. och 154 samt 
Johnny Kondrup, ”Betragtninger over tekstfejl”, i Lars Burman (red.), I vitterhe-
tens tjänst. Textkritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell (Stock-
holm: Svenska Vitterhetssamfundet & Gidlunds förlag, 2003), s. 195–209. 
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1894, med illustrationer av Carl Larsson.3 Det är alltså versionerna 
från 1857 respektive 1894 som etablerats i Vitterhetssamfundets 
utgåva, dock utan illustrationerna. I utgåvans kommentar redo-
visas dessutom skillnaderna mellan samtliga fyra upplagor. 

Rydberg gjorde omfattande ändringar i alla versioner efter 
originalupplagan; i den andra versionen är exempelvis inslag 
som kunde betraktas som alltför okyska borttagna och i tredje 
upplagan har bland annat kristendomskritiken mildrats rejält. I 
fjärde upplagan finns ännu mindre kristendomskritik men där-
emot en förstärkt vurm för fornnordisk mytologi och vad 
Fredrik Vetterlund 1914 betecknat som en hymn till ”det ariska 
blodet” – på den tiden dock utan de otrevliga konnotationer som 
beteckningen sedan skulle få.4 Vetterlund skriver tvärtom upp-
skattande om Rydbergs hymn till det ariska blodet, i betydelsen 
indiskt ursprung, och påtalar att Rydberg hämtat ord direkt ur 
Rigvedas sånger.5 Här kan jag inflika att Victor Svanberg inte såg 
ändringarna som avsedda att mer elaborerat skildra arisk ras-
stolthet; han menade i stället att det handlar om förtydligad 
natursymbolik och om att tona ned den idéhistoriska konflikten 
i verket.6 Det är texten från 1894 års upplaga som varit den ver-
sion som oftast omtrycks i nya upplagor därefter.7  

Hur Svenska Vitterhetssamfundet inledningsvis hade tänkt 
förhålla sig till de fyra versionerna är höljt i dunkel. Jag har inte 

3 Ingemar Wizelius, ”Efterskrift” till Viktor Rydbergs Singoalla, utg. Ingemar 
Wizelius, h. 4, Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet 
XVIII (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1968), s. 339f. 
4 Citatet på s. 116 i Fredrik Vetterlund, ”Några Rydbergsstudier” i Skissblad 
om poeter. En essaysamling (Stockholm: Norstedts förlag, 1914), s. 81–138. 
Om skillnader mellan de fyra versionerna, se s. 103–121 och Andreas Hed-
berg, ”Viktor Rydberg låste Singoalla i dåtida ideal”, Svenska Dagbladet den 
22 december 2007. 
5 Vetterlund, ”Några Rydbergsstudier”, s. 114ff.  
6 Victor Svanberg, Rydbergs Singoalla. En studie i hans ungdomsdiktning, 
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet 25 (Uppsala: Svenska Litte-
ratursällskapet, 1923), s. 190ff. 
7 Detta visar en kontroll jag gjort genom att beställa fram de flesta upplagor 
av Singoalla som finns på Kungl. biblioteket. 
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hittat några uppgifter om hur diskussionerna i styrelsen och i 
redaktionsnämnden förlupit. Protokollen från styrelsemötena är 
oftast kortfattade beslutsprotokoll, och från redaktionsnämn-
dens möten där Rydbergutgåvan avhandlats finns inga bevarade 
anteckningar i samfundets arkiv. 

Svenska Vitterhetssamfundet var inte först med utgivning av 
Viktor Rydbergs verk i en utgåva med vetenskapliga ambitioner. 
Mellan 1896 och 1899 utkom Rydbergs Skrifter i 14 delar, redi-
gerade av Karl Warburg, på Bonniers förlag, och 1919–1921 kom 
samma serie i en påkostad lyxutgåva. Tidigare än Vitterhets-
samfundets Rydbergsutgivning var även Bonniers Valda skrifter 
(1912–1913, åtta delar) och Valda skrifter. Jubileumsupplaga 
(1928–1929, sex delar).8 Warburgs utgåva är visserligen inte text-
kritisk, och saknar därmed variantredovisningar och ord- och 
sakförklaringar, men (om vi håller oss till Singoalla) i ”Utgifva-
rens tillägg och anmärkningar” redogör Warburg översiktligt för 
skillnader mellan de fyra under Rydbergs livstid tryckta upp-
lagorna. Han redogör även för vilka översättningar till andra 
språk som gjorts fram till 1895.9 Wizelius betecknade, i brev till 
Gerhard Bonnier, Warburgs utgåva som mycket väl utförd även 
om han saknade en del skrifter, främst Rydbergs journalistik.10 

Våren 1924 började så Svenska Vitterhetssamfundet planera 
för utgivning av Viktor Rydbergs dikter och Singoalla. I maj 
hade hans änka, Susen, givit tillstånd till detta, men redan innan 
dess hade Victor Svanberg tillfrågats av samfundets sekreterare 

8 Andreas Hedberg, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som mo-
derniseringskritiker 1891–1895 (Hedemora: Gidlunds förlag, 2012), s. 34ff. 
9 Karl Warburg, ”Utgifvarens tillägg och anmärkningar” i Skrifter af Viktor 
Rydberg, III, De vandrande djäknarne. Singoalla (Stockholm: Albert Bon-
niers förlag, 1896), s. 171ff. 
10 Wizelius till Gerhard Bonnier 30 oktober 1943 i Bonniers förlagsarkiv, 
Centrum för näringslivshistoria, II, Serie E1b, vol. 372 (1943 Up–ö). 
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Carl Grönblad om han kunde tänka sig att åta sig utgivnings-
arbetet, och Svanberg hade i april givit ett positivt svar.11 

Svanberg såg inte utgivningsarbetet som helt oproblematiskt 
på grund av mängden bevarade utkast till dikterna och även på 
grund av att det fanns olika versioner, och han kunde varken 
uppskatta omfång eller tidsåtgång innan han hunnit se över 
materialet, skriver han i brevet till Grönblad från april 1924. 

Halvtannat år senare skriver Svanberg till Grönblad igen och 
beklagar att han inte hunnit komma särskilt långt i arbetet med 
utgåvan; han hade förespeglat ett första häfte inom ett år efter att 
han åtagit sig uppdraget. Han hade gått igenom materialet på 
Kungl. biblioteket och menade att det inte innehöll särskilt 
mycket av textkritiskt intresse: ”De icke få fall, där man kan följa 
en dikt genom utkast, renskrift och korrektur till rentrycket, visa 
att rentrycket måste anses som en med minutiös omsorg över-
vakad, autentisk version”, skriver Svanberg.12 

Svanberg verkar alltså ha gått igenom materialet för att se om 
han kunde hitta fall där trycket skiljer sig från manuskript-
material på ett sådant sätt att en textkritisk utgåva borde an-
vända manuskript i stället för tryckt skrift som grundtext, alter-
nativt att utgivaren borde korrigera texten. Med ”autentisk ver-
sion” menar han uppenbart av Rydberg själv övervakade och 
godkända texter. Och eftersom det, enligt Svanberg, inte fanns så 
mycket för en textkritiker att göra i själva textetableringen, utom 
att i stort sett bara trycka av under Rydbergs livstid tryckta skrif-
ter, så menade han att det var ett textkritiskt ointressant arbete. 
Endast kommentaren kunde vara av intresse, menade han. 

Svanberg såg alltså genomgången av manuskript, utkast och 
korrektur som ett arbete avsett att avslöja oegentligheter, eller 
korruptioner alternativt textfel, som man brukat kalla det i text-
kritiska sammanhang, där texterna ändrats av förläggare, sättare 

11 Om Rydbergs änkas tillstånd i Svenska Vitterhetssamfundets (SVS) arkiv, 
Protokoll från möte 3 juni 1924. Svanbergs svar i brev till Grönblad 30 april 
1924 i SVS:s arkiv, VI.1.c. 
12 Svanberg till Grönblad 19 september 1925 i SVS:s arkiv, VI.1.c. 
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och andra som lagt sig i förment olovandes.13 Att studera och 
beskriva den kreativa processen fram till tryckt skrift verkar inte 
Svanberg ha sett som ett arbete som hörde textkritiken till. 

I januari 1929 hade Svanberg fortfarande inte kommit någon 
vart med utgåvan, men på uppmaning av Grönblad skickade han 
då i alla fall två förslag på hur utgåvan kunde ordnas. Plan 1 gick 
ut på att dikterna skulle ordnas kronologiskt och samt att ”i 
texten in[t]ryckas varianter av dikterna i manuskript och olik-
tryck, i de fall, då avvikelserna äro av större omfattning och ha 
mer än formell innebörd”. Det vill säga texten skulle etableras 
med en integral variantredovisning. Svanberg själv förordade 
denna plan, eftersom han menade att den var mest intressant ur 
vetenskaplig synvinkel. 

Plan 2 gick ut på att dikterna presenterades i enlighet med 
Vitterhetssamfundets tidigare utgivna diktsamlingar. Varianter 
eller versioner i förhållande till separat utgivna eller otryckta dikter 
skulle presenteras i en särskild kommentar. Av Svanbergs brev att 
döma föredrog Vitterhetssamfundet Plan 2, och det är också så 
samfundets utgåvor brukat se ut.14 Den enda utgåva från Vitter-
hetssamfundet som innehåller integral variantredovisning är nog 
faktiskt min egen utgåva av Selma Lagerlöfs Tal, där jag gjorde 
en sådan redovisning för några tal som endast fanns i manu-
skript och så ofullständiga och med så många ändringar att det 
inte var meningsfullt att presentera dem som ren etablerad text.15 

13 Johnny Kondrup, Editionsfilologi (Köpehamn: Museum Tusculanums 
Forlag, 2011), s. 197ff. I moderna textkritiska sammanhang undviks begrep-
pen på grund av dess negativa konnotationer, vilka inte rimmar med det 
mer sociologiska synsätt som kommit att prägla textkritiken de senaste 
årtiondena. En ofta vagt definierad eller helt odefinierad författarintention 
ses inte längre som rättesnöre i det textkritiska arbetet. Jfr Kondrup, ”Be-
tragtninger over teksfejl”. 
14 Svanberg till Grönblad 20 januari 1929 i SVS:s arkiv, VI.1.c. Om integral 
variantredovisning se Henrikson, Textkritisk utgivning, s. 83 och Kondrup, 
Editionsfilologi, s. 242–250. 
15 Selma Lagerlöf, Tal, utg. Petra Söderlund & Ilaria Tedde (Stockholm: 
Svenska Vitterhetssamfundet, 2016). 
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I september 1930 hade Svanberg fortfarande inte levererat 
något manus till utgåvan. Han försökte utverka ledighet från 
ordinarie tjänstgöring, men det gick inte som han ville och i 
slutet av 1930 meddelade han att han inte såg sig ha tid för ut-
givningsarbetet.16 

Sedan är det tyst om Rydbergutgivningen i Svenska Vitter-
hetssamfundets protokoll ända till 1937, då det diskuteras utgiv-
ning av Singoalla.17 Planen att utge dikterna har alltså övergivits, 
kanske på grund av att Svanberg menade att den typ av utgåva 
som samfundet förordade var textkritiskt ointressant.  

1938 gav så Vitterhetssamfundets redaktionsnämnd i upp-
drag åt J. Viktor Johansson, bibliotekarie och boksamlare med en 
förnämlig Rydbergssamling som efter hans död donerades till 
Göteborgs universitetsbibliotek, att ombesörja Singoalla-utgå-
van. Planen var då att alla versioner skulle ges ut. Detta hade 
diskuterats på styrelsemöte ett år tidigare, men inget om hur 
diskussionen förlöpte avspeglas i protokollen.18 Det hade förstås 
– åtminstone för en textkritiker – varit intressant att få veta hur
argumenten hade låtit och vad som föranlett det inte särskild
vanliga tilltaget att versionera ett verk.

Två år efter att han fått utgivningsuppdraget avsade sig J. 
Viktor Johansson det och nu fick i stället Ingemar Wizelius ge 
sig på arbetet.19 Han lyckades bättre än sina två företrädare och 
redan ett år senare, 1941, såg första häftet dagens ljus. Det inne-
höll större delen av första versionen av Singoalla. Andra och 
tredje häftet följde sedan i rask takt 1942 och 1943, men sedan 
dröjde det ända till 1968 innan det fjärde och sista häftet var 
tryckt. Förutom de två versionerna av Singoalla innehåller ut-
gåvan även ett textfragment av en dramatisering, från ett oda-

16 Svanberg till Grönblad 10 och 16 september samt 11 november 1930 i 
SVS:s arkiv, VI.1.c. 
17 Protokoll från möte 30 oktober 1937. 
18 Protokoll från möten 30 oktober 1937 samt 14 november 1938. Om J. 
Viktor Johansson se Gösta Ottervik, ”J Viktor Johansson” i Svenskt bio-
grafiskt lexikon, 20 (Stockholm: Norstedts, 1973–1975), s. 319f. 
19 Protokoll från möte 19 november 1940, SVS:s arkiv. 
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terat manuskript i Kungl. biblioteket. Längst bak i fjärde häftet 
återges även den karta över lokaliteterna i Singoalla som Rydberg 
ritade och skickade till Carl Larsson 1893. 

I sin efterskrift till utgåvan, i fjärde häftet, skriver Wizelius 
inget närmare om vad som föranlett versioneringen, annat än att 
”Singoalla följde Rydberg genom hela hans liv, och eftersom han 
för varje ny upplaga gjorde betydelsefulla ingripanden i texten, 
låg idén om en parallellutgåva nära till hands.”20 

Inget mer finns dokumenterat som kan kasta ljus över 
orsakerna till versioneringen, men en plausibel förklaring är att 
Vitterhetssamfundet och Wizelius ville tillföra något nytt i för-
hållande till Warburgs utgåva. Med versioneringen fick utgåvan 
dessutom större vetenskaplig tyngd, eftersom man inte endast 
gav ut verket efter den sista av författaren översedda upplagan, 
enligt principen om Ausgabe letzter Hand, som det heter på text-
kritiska. Det var en den princip för val av grundtext som var 
brukligast vid den tiden och också den princip som oftast tilläm-
pades av Svenska Vitterhetssamfundet under de första 50 åren, 
från grundandet 1907.21 Därefter har ett mer sociologiskt synsätt 
för val av grundtext präglat textkritisk utgivning, inte endast hos 
Vitterhetssamfundet utan över lag i moderna textkritiska ut-
gåvor.22 Det handlar då om att etablera den text som först mötte 

20 Ingemar Wizelius, ”Efterskrift” till Viktor Rydbergs Singoalla, utg. Inge-
mar Wizelius, h. 4, Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfun-
det XVIII (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1968), s. 339f, här s. 339. 
21 Barbro Ståhle Sjönell, ”Svenska Vitterhetssamfundets grundregel och dess 
undantag” i Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser, red. Lars Burman 
& Barbro Ståhle Sjönell, Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter. 1 
(Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1999), s. 9–21. Om termen ”Aus-
gabe letzter Hand” se även Henrikson, Textkritisk utgivning, s. 32f. och 
Kondrup, Editionsfilologi, s. 89–96. 
22 Ett banbrytande verk som pläderar för denna syn är Jerome J. McGann, A 
Critique of Modern Textual Criticism (Chicago: University of Chicago Press, 
1983). För en genomgång av utvecklingen inom textkritisk teori se Johan 
Svedjedal, ”Textkritisk litteraturteori. Några linjer i svensk och anglosaxisk 
textkritisk debatt”, i Barbro Ståhle Sjönell (red.), Textkritik. Teori och praktik 
vid edering av litterära texter (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 
1991), 42–78. 
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en publik, recenserades och ofta utgör underlag för forskning, 
och det är mestadels första upplagan. Min kollega Barbro Ståhle 
Sjönell, som också letat motiveringar till versioneringen av 
Singoalla, menar att valet att ge ut verket efter texten från första 
och sista upplagan speglar ett intresse för att belysa textens 
historia. Hon konstaterar att önskan att ge en inblick i ”författa-
rens verkstad” har prioriterats framför att framhäva en text som 
innehåller författarens slutgiltiga intentioner.23 

Ett icke textkritiskt men ändock starkt incitament för Vitter-
hetssamfundet att inte tillämpa Ausgabe letzter Hand ifråga om 
Singoalla, och ge ut något annat än den version som publicerades 
1894, var dock att den versionen redan fanns tillgänglig på 
marknaden. Och 1945 blev den ännu mer tillgänglig, eftersom 
Bonniers förlag det året, till femtioårsminnet av Rydbergs död, 
kom med en jubileumsgåva, som dels var ett urval av Rydbergs 
skrifter i en så kallad folkupplaga om sju delar, däribland Singo-
alla (tillsammans med De vandrande djäknarne) dels en mer 
omfångsrik utgåva, Skrifter.24 Och inte nog med det: Jubileums-
utgåvan utkom under redaktion av Wizelius, som dessutom 
verkar ha varit initiativtagare. Åtminstone kontaktade han 1943 
Tor Bonnier i ärendet.25 Wizelius kunde på så vis på flera håll dra 
nytta av arbetet med Singoalla för Vitterhetssamfundets räkning. 
Förmodligen fick han arvode från såväl Bonniers förlag som 
Vitterhetssamfundet. Men Bonniers förlag hade också starka skäl 
för [eller helt strunta i preposition?] att ge sig på nytryck av 
Rydbergs verk vid denna tid, eftersom författarrätten skulle löpa 

23 Ståhle Sjönell, ”Svenska Vitterhetssamfundets grundregel och dess undan-
tag”, s. 16. 
24 Viktor Rydberg, Singoalla. De vandrande djäknarne, Skrifter [Folkupp-
lagan] 6 (Stockholm: Bonniers förlag, 1945) och Singoalla, De vandrande 
djäknarne, Skrifter 7 (Stockholm: Bonniers förlag, 1945). 
25 Wizelius till Gerhard Bonnier 8 september, 30 oktober och 23 december 
1943 i Bonniers förlagsarkiv, Centrum för näringslivshistoria, II, Serie E1b, 
vol. 372 (1943 Up–ö). Om Bonniers jubileumsutgåva se Hedberg, ”En strid 
om det som borde vara”, s. 40. 
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ut 1946.26 De tre första häftena i Vitterhetssamfundets text-
kritiska utgåva, som trycktes 1941–1945, utkom också på Bon-
niers förlag, som hade förlagsrätten. Det fjärde och sista häftet 
trycktes på Albert Bonniers boktryckeri, men med Vitterhets-
samfundet som förlag. 

Det är texten efter fjärde upplagan (den som illustrerades av 
Carl Larsson) som är utgiven i folkupplagan och Skrifter och 
fragmentet med verket i dramatisk form finns också återgivet. 
Stavningen är moderniserad – vilket Vitterhetssamfundets text-
kritiska utgåva inte är. Förordet till andra och fjärde upplagan 
återges även i Bonniers utgåva. 

Slutligen skulle jag kort vilja återknyta till detta med hyllandet 
av arisk renhet och indisk och fornnordisk mytologi i den sista 
versionen av Singoalla, något som Fredrik Vetterlund belåtet 
kommenterade 1914. Jag har, under mitt sökande efter anled-
ningar till Vitterhetssamfundets versionering av Singoalla, fun-
derat på om det kunde vara så att Wizelius på ett subtilt vis ville 
föra fram den första upplagan som alternativ till den upplaga 
som fanns på marknaden, för att han fann hyllandet av det ariska 
blodet i fjärde upplagan svårsmält. Wizelius var kulturjournalist 
och större delen av sin verksamhet hade han på Dagens Nyheter 
(1944–1975). Wizelius åtog sig utgivaruppdraget för Singoalla 
mitt under andra världskriget, en tid när det som bekant på sina 
håll vurmades för nordisk mytologi och nordisk blond renhet på 
ett sätt som fick katastrofala följder. Wizelius skrev förutom i 
Dagens Nyheter regelbundet i den socialdemokratiska tidskriften 
Tiden. Där publicerade han exempelvis 1942 en artikel med 
titeln ”Äventyr i dimma” där han tar skarpt avstånd från nazi-
tyskland och nazism överhuvudtaget. Artikeln är utformad som 
en skarp kritik mot Dagens Nyheters militäre medarbetare K. A. 
Bratt, som han menar har svalt tysk propaganda med hull och 

26 Hedberg, ”En strid om det som borde vara”, s. 34. 
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hår. Wizelius menar att det har lett till att Bratt okritiskt hyllar 
inte bara tysk militärmakt utan hela det tyska folket.27 

I 1894 års utgåva finns på sidan 180 i Vitterhetssamfundets 
textkritiska utgåva ett parti som ter sig svårsmält för dagens 
läsare. Det gäller Assims ursprung och att hans förfäder var 
blonda och blåögda, men ättlingarna har sedan blandats upp 
med mörkare hudfärg och annat blod så att Assim är en ”mula”. 

I dödsrunan över Wizelius, i Dagens Nyheter den 14 mars 
1999, skriver Åke Lundqvist att Wizelius tidigt engagerade sig i 
invandrings- och flyktingpolitiken och att det viktiga för honom 
var den moraliska hållningen och den inre kompassen.28 Det är 
inte omöjligt att versioneringen av Singoalla i Vitterhetssamfun-
dets utgivning är Wizelius subtila protest mot 1940-talets rådan-
de politiska stämningar. 

27 Ingemar Wizelius, ”Äventyr i dimma”, Tiden 1942:6, s. 335–344. 
28 Åke Lundquist, ”Legendarisk DN-journalist död. Ingemar Wizelius for-
made litteraturkritiken med sin hållning och sitt skrivsätt”, Dagens Nyheter 
den 14 mars 1999. 
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Efter Efter Viktor Rydberg 
Några personliga betraktelser 

Tore Lund 

Som vi konstaterade i inledningskapitlet ger denna antologi inte 
någon heltäckande bild av Rydbergs receptionshistoria; snarare 
är den (av naturliga skäl) ett lapptäcke av texter som ansluter till 
vad de olika författarna arbetat med i andra sammanhang. Jag 
skulle därför vilja avsluta med några förslag till möjlig fortsatt 
och kompletterande forskning. 

Andreas Hedbergs studie av Rydberg i dagspressen, från 1895 
och framåt, ger en allmän bild av hans plats i det offentliga sam-
talet. En intressant fördjupning skulle kunna vara att fokusera på 
användningen av Rydberg och hans verk i den politiska diskur-
sen, i ledare, debattartiklar och riksdagsreferat. Intressant bland 
annat för att han har kunnat åberopas av aktörer med vitt skilda 
placeringar på den politiska färgskalan. Hur, när och av vem har 
han använts, och vilka av hans verk har därvid åberopats? Man 
kan också – med Ernst Wigforss berömda rader om Rydberg 
kontra Marx i bakhuvudet – undra i vilka syften han åberopades. 
Var det i första hand ”polemiskt”, eller användes han också 
”ireniskt”, för att söka förståelse och samförstånd genom 
åkallande av ”gemensam grund”? 

Av Yvonne Lefflers översättningsstudie framgår att Danmark 
och Finland var de exportländer där Rydberg fick störst 
betydelse. I Danmark sker ”genombrottet” relativt tidigt, men 
efter sekelskiftet försvinner snart hans verk från marknaden. 
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Finland sticker däremot ut både genom de många Rydbergsverk 
som översätts och genom att de så länge finns kvar i handeln. En 
jämförande studie av Rydbergsreceptionen i dessa länder – och 
de historiska och kulturpolitiska kontexter den skedde i – skulle 
kunna bli intressant. I Danmark blev Rydberg sedd som en 
”medelväg” i den kulturstrid som Georg Brandes inlett; men vad 
hände sedan när brandesiansk radikalism blev dominerande på 
det danska kulturella fältet? I Finland lär Sibelius tonsättning av 
”Athenarnes sång” ha blivit något av en kampsång under för-
ryskningspolitikens dagar; var det kanske främst den ”natio-
nelle” Rydberg, snarare än den ”fria tankens” förkämpe, som 
blev viktig där? Och hur ska man tolka att de enda översätt-
ningarna av ”Den nya Grottesången” – två nästan samtidiga – 
gjordes just till finska? 

Karl Warburg lyfter i sin Rydbergsbiografi fram mångsidig-
heten i hans författarskap, men trycker också på att han ”var 
skald mer än allt annat”.1 Och Sverker Ek menade att Rydbergs 
lyrik – trots sitt ringa omfång – ”med lätthet” uppvägde allt 
annat han skrivit.2 Vilket tyvärr inte avspeglats i vår antologi. 
Hur ser, till exempel, de enskilda dikternas receptionshistorier 
ut? Vilka har förekommit eller nämnts i antologier och läro-
böcker, vilka har beretts utrymme i olika slags översikter, och 
hur har detta ändrats över tid? 

Tonsättningar av dikter kan göra underverk för deras popu-
laritet och överlevnad – något som Rydberg insåg när han första 
gången hörde Djursholmsbarnen sjunga Alice Tegnérs ”Gläns 
över sjö och strand”. Och de kan också bli viktiga för kompo-
sitören; tonsättningen av ”Snöfrid” blev Elfrida Andrées mest 
uppmärksammade och framförda verk. En specialstudie av Ryd-
berg i musiken kunde därför vara på sin plats. 

1 Karl Warburg, Viktor Rydberg. En lefnadsteckning (Stockholm: Bonniers, 
1900), Senare delen, s. 769–771. 
2 Sverker Ek, ”Viktor Rydbergs lyriska diktning. Från Korsaren till Träsnittet 
i psalmboken”, i Viktor Rydberg 1828 18/12 1928. Minnesskrift utgiven av 
Göteborgs högskolas studentkår (Göteborg: Elanders, 1928), s. 76. 
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Härifrån känns steget kort till de bildande konsterna, eller 
minnesproduktionen i form av målningar, statyer och monument 
– hur och varför de kom till, vad de uttrycker och (i förekom-
mande fall) vilka verk de anspelar på. På rak arm kommer jag
ihåg Albert Edelfelts, Anna Nordgrens och Zorns porträtt (plus
Carl Larssons och Geskel Salomans ofullbordade), John Bör-
jesons och Per Hasselbergs byster och skulpturer, Hans Hed-
lunds gravmonument med tillhörande konstverk (Teodor Lund-
berg, Sigrid Blomberg), Ninnan Santessons Athenarmonument i
Göteborg, Nils Möllerstedts Dexipposgrupp i Djursholm, Stig
Blombergs harpolekare i Jönköping och Snöfridrelief i Gävle och
Nils Asplunds väggmålning i Göteborgs universitets aula; fast det
finns säkert fler.

Dominik Dziedzic följer i sin uppsats forskningens skiftande 
syn på Rydbergs ”platonism”, eller mer speciellt dess erotiska 
komponent. Frågan fick stor betydelse för Rydbergsbilden sedan 
Victor Svanberg i ett par verk på 1920-talet försökt visa att 
Rydberg (liksom han själv) var homosexuell, och att detta påver-
kat hans författarskap. Dziedzic fokuserar på de olika teoretiska 
utgångspunkter som använts i debatten, men man kan också 
tänka sig andra receptionsrelaterade frågeställningar. En – svår-
besvarad – fråga är hur mycket Rydbergs rykte skadades av 
affären; den nedåtgående trenden i hans statuskurva börjar 
ungefär samtidigt som debatten om Svanbergs tes kommer 
igång, men det hände förstås också andra viktiga saker under de 
åren. En mer framkomlig väg vore kanske att utifrån ett veten-
skapssociologiskt perspektiv studera hur Rydbergsforskningen 
påverkades. Det har sagts att Fredrik Bööks ofullbordade Ryd-
bergsbiografi förblev ofullbordad just för att han inte kunde 
hantera frågan om föremålets sexualitet,3 men jag har en känsla 
av att verkningarna var vidare än så, att hela forskningsfältet 
under flera decennier förvandlades till ett minerat område, och 

3 Muntlig uppgift från Peter Luthersson, som i sin tur hade den från Bööks 
ena dotter. Manuskripten till biografin finns på Lunds universitetsbibliotek. 
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att kampen på detta fält till stora delar fördes på andra sätt än 
genom öppna och teoretiskt underbyggda diskussioner. 

Under de senaste decennierna har förstås denna fråga mist en 
del av sin laddning. Istället har, för Rydbergs del, andra problem 
hamnat i förgrunden. Till exempel Singoalla. Rydberg lyckas där 
få plats med en komplex berättelse inom ett begränsat utrymme 
– verket skrevs för en litterär kalender – genom att på ”sagovis”
bygga upp den kring miljöer och gestalter med fasta och
välkända associationsfält – ”riddaren”, ”slottet”, ”klostret” etc.
Samtidens föreställningar om romer kunde därvid användas för
att tydliggöra att om riddarsonen Erland följer sin ”sanna kärlek”
och ansluter sig till den grupp som i berättelsen kallas ”det
främmande folket”, så innebär det att han ställer sig ”utanför
samhället” och ”utanför lagen”. Ett då okontroversiellt litterärt
grepp, som nu genererar en rad frågor med receptionshistorisk
relevans. Hur påverkade Rydbergs mest spridda och lästa
prosaverk synen på och bilden av romerna i Sverige? Och hur
påverkades synen på – och användningen av – verket, när histo-
rien till slut hann ifatt det?

Ett ännu större sänke för Rydberg har utan tvivel varit det 
ariska. Ordet ”arier” förekommer en gång i en av hans dikter, 
skriven några månader före hans död. Den inleds med en lov-
sång till den klara himlens färg, och fortsätter med att han för-
klarar sig känna ett släktskap med kulören ifråga: 

Jag känner mig din frände, himlaborna! 
Till ariskt blod, det renaste och äldsta, 
till svensk jag vigdes av en vänlig norna. 
Mitt folk har till symbol av sina anor 
fått himmelsblått i väna barnaögon 
och himmelsblått i ärekrönta fanor.4 

4 ”Himlens blå”, först publicerad 1895 i Svenska författarförbundets kalen-
der Vintergatan, införlivad i Rydbergs Dikter från och med andra upplagan 
(1896). 
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Litterärt sett har dikten knappast räknats till hans större, men på 
senare år har den ändå blivit en av de Rydbergtexter som oftast 
refereras till. Inte bara av Nordiska Motståndsrörelsen och lika-
sinnade, utan även av dem som kämpar mot alla former av na-
zism, rasism, nationalism och migrationsmotstånd. Så här skriver 
till exempel Maria Ripenberg, lite så där i förbifarten, i sin bok 
Historiens vita fläckar: Om rasismens rötter i Sverige: ”Författaren 
och liberalen Viktor Rydberg beskriver i sina diktstrofer ”arierna”, 
den högresta, blonda, blåögda rasen, som övermänniskor.”5 

Som synes har hon berikat Rydbergs text och förvandlat dess 
barn till ”övermänniskor”. Möjligen en aning orättvist, eftersom 
Rydberg själv såg sig som Nietzsches motsats och energiskt be-
kämpade de idéer om den starkares rätt i ”kampen för tillvaron” 
som senare kom att kallas för socialdarwinism.6 Däremot 
stämmer det att han uppfattade egenskaperna blåögd, högrest 
och blond som inte bara ursvenska utan även knutna till den 
folkgrupp inom vilken man ansåg att de indoeuropeiska språken 
hade utvecklats. Det står på sidan 20 i första delen av hans 
Undersökningar i germanisk mythologi (1886), och används där 
till att (försiktigt) föra fram tanken att indoeuropéernas ”urhem” 
kan ha legat i södra Skandinavien. Tre år och niohundra sidor 
senare, i Undersökningarnas andra del, åberopar han vissa av 
sina forskningsresultat som stöd för denna tes (som ju också, 
mera tveklöst, proklameras i diktens blodsrad).7  

5 Maria Ripenberg, Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige 
(Stockholm: Appell, 2019), s. 42. 
6 När hans texter från åren 1887–1894 samlades i klippboken Varia (Stock-
holm: Bonniers, 1894) påpekades i flera av recensionerna (Aftonbladet 24 
november 1894, Dagens Nyheter 1 december 1894, Svenska Morgonbladet 28 
mars 1895) att dess genomgående tema var en plädering mot en med 
darwinistiska argument understödd användning av ”striden för tillvaron” 
som modell och ideal i mänskliga och sociala sammanhang. – ”Nietzsches 
motsats”: i ett brev till Ola Hansson, mars 1892. Se Brev från Viktor Rydberg. 
I urval utgivna av Emil Haverman, III (Stockholm: Bonniers, 1926), s. 126. 
7 Viktor Rydberg, Undersökningar i germanisk mythologi, del II (Stockholm: 
Bonniers, 1889), s. 171–182, särskilt s. 179. Formuleringarna är här fortsatt 
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Även Undersökningarna (och den populariserade versionen 
av det mytiska epos han där försöker rekonstruera, Fädernas 
gudasaga) har därigenom kommit att få en allt större roll för 
Rydbergsbilden. Inte främst för att han hade fel i sak – de klimat-
smarta mutationer som gav upphov till blå ögon, blont hår och 
ljusare hy hade, enligt vad dna-arkeologerna nu tror, spritt sig 
här uppe i flera tusen år innan indoeuropéerna och deras språk 
kom hit från stäpperna norr om Svarta havet8 – utan, natur-
ligtvis, för att det går en rak linje från den dåtida diskussionen 
kring raser och urhem och fram till Förintelsen. På vägen kom 
ordet ”arisk”, från början en vetenskaplig synonym till ”indo-
europeisk”, att annekteras av nazismen och bli ett centralt be-
grepp i dess ideologi. Med den naturliga följden att även tidigare 
användning av ordet ofta tolkas och förstås i ljuset av nazistiskt 
språkbruk. 

En tredje Rydbergstext som fått betydelse i detta samman-
hang är ”Den vita rasens framtid”, tillkommen 1895 som förord 
till ett översatt verk om samhällsutvecklingen.9 Kriget mellan 
Japan och Kina 1894–1895 hade sänt panikvågor bland Europas 
imperialister, eftersom det visat att även asiater kunde tillägna 
sig modern teknik. Kejsar Wilhelm II av Tyskland myntade 
slagordet ”den gula faran”, och i Svensk Tidskrift publicerades en 
alarmistisk uppsats om den kommande kampen mellan den vita 
och den gula rasen.10 Rydberg knyter an till denna aktuella 

försiktiga, han menar sig inte lösa frågan om ariernas urhem, utan bara 
lägga ”en vikt i ena vågskålen”. 
8 Se Ann Gibbons, ”How Europeans Evolved White Skin”, Science 2 april 
2015. Mutationerna ifråga var gynnsamma i ett solfattigt klimat där D-vita-
minbrist var ett större problem än hudcancer, men det kunde man förstås 
inte veta på Rydbergs tid. 
9 Benjamin Kidd, Den sociala utvecklingen (Stockholm: Gebers, 1895). Ryd-
bergs förord, som bara löst anknyter till Kidds text, omfattar sidorna iii–
xxxvi och finns även tryckt i band XIV av hans Skrifter (s. 396–429 eller 
422–458, beroende på upplaga). 
10 Emil Metzger, ”Framtidskampen mellan den hvita och den gula rasen”, 
Svensk Tidskrift 5(1895) s. 129–146. Rydberg hänvisar till denna artikel i 
början av sitt förord. 
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debatt, håller med om att ”de vita” är hotade, de kan mycket väl 
komma att konkurreras ut av kineserna, men varnar samtidigt 
för tanken att lösa problemet med krig. Hans viktigaste budskap 
är dock att det största hotet mot ”de vita” inte kommer utifrån, 
utan från deras egen civilisation. Precis som i hans sena diktning 
är det industrialismens mörka sidor som lyfts fram, han tycker 
sig se hur människors hälsa och miljö förstörs och själva sam-
hällsväven rivs upp av en galopperande kortsynt självisk girig-
het.11 Från tjugohundratalets horisont blir det emellertid natur-
ligt att fokusera på att han resonerar i termer av raser, och att 
kombinera detta med förförståelsen om hans vurm för det 
ariska. Sedan kan man koppla tillbaka till de mytologiska verken 
och använda texten från 1895 som bevis för att Rydbergs åtta år 
tidigare publicerat Fädernas gudasaga för att förbereda den 
svenska ungdomen på ett raskrig mot kineserna.12 Eller också 
kan man använda kinaspåret som en tolkningsnyckel till det 
mytiska eposet, och, sedan man kommit fram till att en av dess 
onda gestalter hör hemma öster om Midgård, förklara detta med 
”den skräck för det orientaliska som genomsyrade den åldrande 
Viktor Rydberg”.13 Och har man väl fått upp ögonen för den 
rasistiska kärnan i författarskapet så kan man upptäcka den även 
i hans andra texter. Till exempel i ”Tomten”. Raderna ”så har 
han sett dem, far och son, / ren genom många leder” visar ju att 
diktens gårdsväktare har en ”släktkänsla som sträcker sig över 
väldiga tidsrymder”, vilket öppnar för föreställningen att sven-
skarna och deras förfäder har bott här mycket länge. Och 
därifrån är ju steget inte långt till rashygieniskt tänkande.14 

11 För en utförlig behandling av ”Den vita rasens framtid”, se Andreas Hed-
berg, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniserings-
kritiker 1891–1895 (Möklinta: Gidlunds, 2012), s. 147–201.  
12 Maja Hagerman, Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder 
(Stockholm: Prisma, 2006), s. 323. 
13 Britt-Mari Näsström, Nordiska gudinnor. Nytolkningar av den förkristna 
mytologin (Stockholm: Bonniers, 2009), s. 117f. 
14 Hagerman, Det rena landet, s. 325–327. 
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Min uppfattning – baserad mer på känsla än på någon dju-
pare undersökning – är att denna förknippning av Rydberg med 
det radikalt onda, med det som kommit att bli centrum i vår 
levande historia, har blivit den sista spiken i hans likkista. Inte 
bara död och glömd, utan också toxisk. Det är klart att det borde 
ha fått plats i en receptionshistoria: elefanten i rummet. Men å 
andra sidan: elefanter är stora, och för att beskriva dem krävs 
som bekant flera olika perspektiv. Man skulle alltså – precis som 
i frågan om det erotiska – behöva analysera Rydbergs verk både i 
relation till deras samtida kontexter och förståelsehorisonter, och 
i relation till senare tiders lärdomar, problemformuleringar och 
tolkningsmönster. Man skulle behöva följa hur hans verk an-
vänts, i diskussioner kring nation och folk och ras och etnicitet, 
såväl av rasbiologer och högeryttergrupper som av andra aktö-
rer. Och man skulle kunna försöka uppskatta den verkan hans 
verk har haft på detta område, till exempel hur och hur mycket 
hans mytologiska arbeten har påverkat ”vår” syn på ”vårt” för-
flutna. Det skulle, tillsammans med det närliggande Singoalla-
spåret, utan svårighet kunna fylla en volym av minst samma 
omfång som den här. Kanske kan det snart vara dags. 
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När Viktor Rydberg dog 1895 ansågs hans in-
flytande på den svenska kulturen vara omät- 
ligt stort och dödsfallet utlöste landssorg. 
Nu är han mest känd för att vara glömd, för- 
utom som upphovsman till ett par julrela- 
terade dikter. Det är en receptionsbana som 
är väl värd att studera, både i dess uppåtfas 
och i dess nedåtfas: för den belysning det 
kan ge av författarskapet, av mottagarna och 
av minneskulturens och glömskeproduk-
tionens processer. 

I den här antologin undersöks Rydbergs recep- 
tionshistoria från en mängd olika perspektiv, 
inte bara inom litteraturen utan också inom 
religionens, politikens och kulturens om-
råde i stort. Samtidigt aktualiseras mer all-
männa frågor om hur man idag kan när-
ma sig ett tidigare så högt värderat men  
numera enligt många hopplöst daterat för- 
fattarskap. Ja, varför ska vi överhuvudtaget 
bry oss om Rydberg idag? 
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