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FÖRORD 
 
Jag sitter i rum E 913 på Stockholms Universitet och samtalar med Eva Spens, 

lektor i litteraturvetenskap, om hur vi skall lägga upp min nästa termin. När vårt 

ärende är avklarat frågar jag henne vad hon skriver för tillfället. Hon berättar att 

hon skriver om Karl Kristofer Gjörwell – som levde i slutet av 1700-talet - och att 

han bland annat ägnade sig åt promenader ute på Djurgården där han och hans 

manliga vänner gick och hängav sig åt känslor och grät tillsammans. Vi talar om 

social acceptans för ett sådant beteende, och att den acceptansen inte finns idag. 

Jag berättar att jag skriver om Brinkman och att han mötte Gjörwell, men Eva 

verkar inte ha tid att utbyta erfarenheter om den manliga självbilden i det sena 

1700-talet, så jag tackar för mig och går. 

    Källorna berättar att Gjörwell och Brinkman verkligen promenerade på 

Djurgården. Det står ingenting om att de grät tillsammans men de diskuterade 

däremot den Herrnhutiska Församlingen på ett mycket öppenhjärtig och förtroligt 

sätt.  

 

När jag och en manlig vän går hem samma kväll, börjar vi bråka. Han är 

ensamstående och jag har familj. Han längtar efter familj och jag längtar efter mer 

ensamhet. Vår ömsesidiga avundsjuka gör att vi brusar upp, men snart står vi mitt 

på Hornsgatan och gråter, med armarna om varandra.  
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SUMMARY 

 

Carl Gustav von Brinkman was born in Nacka, Sweden 1764 but in his eleventh 

year he was sent away by his father to the Herrnhuter school in Niesky to become 

a missionary. Brinkman developed other plans. The experience of the school as a 

place that censured his thoughts and hindered his development, took an early start 

and grew stronger. He tried to convince his teachers in the congregation that they 

should allow him to attend the university in Halle, but they wanted his father to 

decide. His father then threatened to exclude him from the family if he went to 

Halle. Carl Gustav  did so anyway and started his mental journey from a pietistic 

piety to enlightenment belief. Under the influence of a variety of contemporary 

philosophical ideas, he developed a belief based on the moral good and made God 

the head principle for this virtue. When Brinkman had reached this far in his 

development he then cut loose God  from his thinking, and he then believed in the 

moral good without God as a reference to this system. He was now, using 

Friedrich Schleiermachers expression, a kind of secularised ’cultured despiser’.  

    The complete title of Schleiermachers astonishing work was On Religion; 

speeches to its cultured despisers. This book was an apologetic one, and its 

audience was the intelligentsia in Europe who had left the Christendom behind 

and developed other systems for their thinking. Brinkman were the ideal receiver 

of the message that Schleiermacher brought. They knew each other from the time 

in Halle and they both attended the Herrnhuter school in Niesky. Schleiermacher 

had also fought with his father and with the congregation to be allowed to leave 

for the university. They were both central members of the vivid saloon life in 

Berlin were artist, actors, philosophers and others from the intelligentsia were 

guests. When the book was published Brinkman just returned to Berlin from 

France and Sweden – were he did not feel comfortable and constantly missed the 

Berlin saloons and his friends – and everything that he loved in life were suddenly 

surrounding him again. He was very receptive to a new way of thinking and he 

allowed himself to be influenced by the book of his friend.  

    He now turned Christian again, but with a worldview different from the 

pietistic one and the one based upon enlightenment theology, but also from the 

strictly secularised ideology. He now saw religion as feeling; a feeling of absolute 
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dependence on other people, on the world, on Universe and in the end of God. 

The dependence of the apologetic work of Schleiermacher was obvious in 

Brinkman’s book Filosophische Ansichten but some of the formulations were 

original and mirrored Brinkman’s own way of seeing things. This essay ends with 

some analyses of those formulations. It will also discus the fact that Brinkman’s 

book never were translated into Swedish and what that meant for the spreading of 

Schleiermachers theories to Sweden, and what that in turn led to considering the 

differences in thinking and piety between Sweden and Germany. The central issue 

in this essay however, is to try to describe Brinkman’s way of thinking and how 

that way of thinking developed over time and in relation to his context; the 

enlightenment and the romantic era in Germany and Sweden. 

 

The words  “Where are thou” are from Genesis 3:9. They are spoken from God 

and directed to Adam, who is hiding in the bush ashamed after he and Eva had 

been eating the apple and as a result of that, he now was aware of his nakedness. 
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INLEDNING 

 

PROBLEMBESKRIVNING  

Brinkman rörde sig i många miljöer, nationer och kulturer så hans påverkan 

utifrån, kombinerat med hans följsamma natur, är av stor vikt då det gäller att 

bestämma hans livsförståelse. Mitt försök  i denna uppsats  är att beskriva 

Brinkmans sätt att i olika situationer förhålla sig till sin kontext och utifrån den 

göra existentiella val. 

    Jag stötte på Brinkman när jag läste om salongskulturen i Berlin mot slutet av 

1700-talet där han utmärkte sig för sin sociala intelligens. Han arbetade som 

diplomat och levde i en tid och i en miljö där de tankar rörde sig som jag själv 

intresserade mig för. När jag sedan läste om honom i ”Ugglan”1, så tyckte jag 

nästan att det var märkligt hur väl hans biografi – i alla fall fram t.o.m. sekelskiftet 

– liknade Friedrich Schleiermachers, den moderna teologins fader. Bägge hade ett 

komplicerat förhållande till sina fäder, som satte dem i skola hos Herrnhuterna 

och förväntade sig att de skulle stanna inom församlingens råmärken. Bägge närde 

dock en frihetslängtan som gjorde att de lämnade församlingen och gav sig ut i 

världen. Där skulle de komma att forma sina öden olika, men först där bli vänner. 

”Ugglans” uppgift om att de var vänner i Niesky och Barby2 – herrnhuternas lägre 

läroverk och högre teologiska seminarium - är omdiskuterad, vilket framgår av 

Borelius Brinkmansbiografi.3 Med vetskap om det inflytande Friedrich 

Schleiermacher hade på eftervärlden, så är det intressant att iaktta hur Brinkman 

reagerar på, och gestaltar sitt liv utifrån, samma kontext som Schleiermacher.  

    Låt oss titta närmare på viktiga tankefigurer i den idéhistoriska och sociala 

kontext – övergången mellan upplysning och romantik – som Brinkman levde i. 

 

Inom teologin fanns den ortodoxa riktningen kvar, men hos allt fler kretsar sågs 

den som något dogmatiskt vars grepp om kulturlivets tänkande var på väg att 

försvinna. Den pietistiska reaktionen var både stark och betydelsefull. Den sökte 

en starkare, mer levande tro som skulle gestalta sig i både den troendes inre och 

yttre liv. Från början var den pietistiska rörelsen tänkt att utgöra en kyrka inom 

kyrkan, men då de uteslöts ur den katolska kyrkan och förföljdes, så tvingades de 
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bygga upp en egen församling. Greve Zinzendorff var en av de mest 

betydelsefulla skaparna av en sådan församling, den herrnhutiska, som både Carl 

Gustav von Brinkman och Friedrich Schleiermacher tillhörde. 

Upplysningsteologin hade sin viktigaste representant i Immanuel Kant, enligt 

vilken moralen var livets centrala värde och Gud dess grundprincip. Gud blev 

placerad ’efteråt’, i betydelsen efter döden eller efter domedagen där han satt på 

sin tron och dömde ens gärningar. Deismen fanns med i bakgrunden till denna 

upplysningsteologi. Dess initiativtagare, lord Herbert Cherbury, ansåg att Gud 

hade skapat jorden som ett klockverk och sedan lämnat det åt sitt öde.  

    Kant och hans tankar var ibland så teoretiska inom ett mycket snävt och väl 

avgränsat område och uttrycktes på ett språk som hyste en ovilja att förklara i 

andra termer än de som var logiska för honom själv, att de t.o.m. fram till idag 

haft svårt att nå upp till och påverka det allmänna medvetandet. Teorin om den 

’kopernikanska vändningen’, är en sådan tanke. Tanken är den att Kopernikus inte 

bara förändrade vår syn på de inbördes rörelserna hos solen, jorden och 

planeterna, utan framför allt synen på oss själva. Den avgörande förändringen, 

som Kant ville framhäva, innebar att vi fr.o.m. den kopernikanska vändningen 

erhöll en medvetenhet om att vi har ett skapande förhållande till tingen, som 

egentligen inte äger någon existens utan vår medverkan. De är framträdelser, 

skapade av oss. Denna ’kopernikanska vändning’ bör ha haft stor betydelse för 

den nytolkning av det kristna budskapet som Friedrich Schleiermacher redogjorde 

för i sin år 1799 utkomna bok Über die Religion: Reden an die gebildeten unter 

ihren Verächtern. Här tolkar Schleiermacher människans relation till universum 

och Gud. För Schleiermacher är religion känslan av ömsesidigt beroende mellan 

självet och universum, där självet är fyllt av ett medvetande om just detta 

beroende av andra och i slutändan av Gud. Det antropocentriska perspektivet var 

revolutionerande och lyckades skapa en bro mellan det kristna budskapet och den 

nya tiden. Schleiermacher sökte under sitt liv naturvetenskapliga bevis för sin 

teori, och frågan är om inte hans idéer fick en avgörande skjuts av den 

matematiskt sinnade Kantska teorin om ’den kopernikanska revolutionen’. 

    Ett begrepp som Kant införde och som helt säkert fick stor genomslagskraft i 

det allmänna medvetandet var den autonoma agenten, eller den fria viljan. Den 

utmaning som denna fria vilja utgjorde – att förutsättningen för dygd var att man 

valde den utifrån det att man var en ’fri agent’ - antogs av tidens tänkare och för 
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många innebar den förlösande kreativitet. Detta begrepps innebörd fick betydelse, 

inte bara inom de kretsar som ansåg sig tillhöra den upplysningsteologiska skolan, 

utan även av de grupper som försökte motarbeta den. Den pietistiska inriktningen 

av teologin antog inte den utmaningen, att jämka ihop sin tro och vördnad för 

Guds lamm med föreställningen om den fria viljan. Detta skapade både problem 

och möjligheter för Schleiermacher och Brinkman.  

    Den kanske mest omvälvande teorin under upplysningstiden var nog Herders 

uppfattning om subjektet.  Herder såg på subjektet som något man  var 

medskapande till själv. Subjektet ses av Herder som fristående ifrån den – under 

medeltiden och för Aristoteles så centrala uppfattningen om den – 

betydelsebärande helheten, det vill säga skapelsen. I den Aristoteliska världen 

ansågs subjektet tillhöra, och till och med vara bundet till denna helhet, som det 

då gällde för förnuftet att avläsa och utifrån den tolkning man då gjorde också 

utröna sitt eget öde och sin plats i denna helhet. Med Herders teori så var inte 

längre skapelsen en betydelsebärande helhet som subjektet var bundet till och vars 

text man skulle tolka, utan man skulle som ”fri agent” själv uttrycka sig och sedan 

läsa den text som man själv skapade för att utröna vem man egentligen var. Man 

var nu som subjekt medskapande och herre över sitt öde.  

 

I tiden fanns också föreställningen om den naturliga religionen, som i korthet sa 

att det fanns något gemensamt för alla religioner och att den verklighet som ligger 

till grund för människan är gemensam. Historicismen är en annan av tidens starka 

idéströmningar, enligt vilken allt kunde bevisas vara historiskt sant eller historiskt 

falskt. Antingen så hade Jesus funnits och återuppstått eller också hade han det 

inte. H.S. Reimarus påstod att han kunde bevisa att Jesus bara hade varit en 

människa och att även de mest övernaturliga händelserna i Nya Testamentet gick 

att förklara på naturligt sätt. J.S. Semler gick inte riktigt lika långt men höll med 

om att delar av texten nog var av mänskligt och inte gudomligt ursprung. Lessing 

populariserade dessa två mäns föreställningar och ställde sig den mer 

allmängiltiga frågan om det var rationalistiskt och i förenlighet med förnuftet, att 

tro på en uppenbarelse, d.v.s. den i Kristus, när det fanns så många uppenbarelser 

inom världens religioner. Denna fråga kallades av hans vedersakare i den samtida 

debatten för ’Lessings ugly ditch’.   
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Inom protestantismen fanns också den lutheranska och den reformerta 

inriktningen, som bl.a. skiljde sig i synen på predestinationen. Hos Luther fanns 

föreställningen att människan var rättfärdigad enbart genom tron (något som 

sedan utvecklats till att gälla rättfärdigande genom det faktum att man är född av 

en kvinna) medan det hos Calvin fanns en föreställning om att Gud förutbestämt 

vem som var god eller ond. Luther trodde också på den dubbla 

predestinationsläran men att det väsentliga var att tro och att man inte skulle 

fundera på predestinationen. Beroende på vilket arv av dessa två man tillhörde 

eller bar på, så kunde det få påtagliga konsekvenser i ens livsval, något som blir 

tydligt när man undersöker Brinkman, som hade ett lutheranskt arv, och 

Schleiermacher, som hade en reformert bakgrund. 

 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur såg Carl Gustaf von Brinkmans livsåskådning ut? 

 

METOD 

Benkt-Erik Benktson skriver i Adam vem är du’ om Typologi och teologi – en 

problemorientering. Han resonerar om att det inom systematisk teologisk 

forskning finns en ”tendency to schematize and pigeon-hole types of doctrine, 

historical periods, or hypothetical alternatives, often dangerous in its 

oversimplification”4 Resonemanget röjer ganska snabbt att det i mångt och 

mycket handlar om självuppgörelse. I förhållande till sin kontext och till sina egna 

skrivna alster, så finner Benktson det viktigt att ytterligare problematisera 

metoden att använda ”typer” när en livsåskådning skall fastställas. Han menar att 

denna självkritiska hållning mot att ”pigeonhole types” även borde finnas med i 

teologiska frågeställningar. Jag håller med, men har efter noga övervägande ändå 

hållit frågeställningen till den här uppsatsen så enkel som möjligt. Pannenberg 

menar ”att historievetenskapen framför allt har att syssla med fenomenens 

individuella sida och därför måste i första hand intressera sig för det egendomliga 

och olikartade och icke för de likartade drag, som framträder, när man sysslar med 
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och söker efter analogier.”5 Uttryckt sålunda förstår man Benktsons skepsis mot 

att övervärdera fastställda religiösa typer, och att det blir intressantare att se det 

unika i varje situation i all dess komplexitet, än att bara sälla sig i ledet och säga 

det alla redan sagt fast om ett nytt material. Problemet är dock, som sagt, 

Benktsons eget och det är det han gör upp med. Detta visar sig, tycker jag, när han 

refererar till den ’naturliga” översättningen av ordet ”livsåskådning”, som i hans 

version blir ”religious type”, när det lika gärna kunde vara ”worldview” - en term 

som på ett bättre vis speglar hur undersökningar handlar om hur en person ser på 

världen, inifrån och ut. Skillnaden är perspektivet, där ”religious type” ger 

intrycket av att betrakta en person ifrån utsidan och ”worldview” beskriver samma 

person inifrån; i sin tradition med influenser utifrån. Detta sistnämnda sätt att 

beskriva livsåskådning finns hos Jacob Neusner som i The way of the Torah 

beskriver olika judiska sätt att se på världen. Tre viktiga begrepp i det 

sammanhanget är ethos, ethics och ethnics. Ethos står för livsåskådningen, ethics 

hur en människa agerar utifrån den och ethnics är definieringen av den grupp som 

en viss människa anser sig höra till.6 Benktson har även han tre viktiga områden 

inom systematisk teologi: 

 

1. Den fortlöpande idéhistoriska forskningens typbestämningar. Detta har 

relevans      för uppsatsen då Brinkmans liv korsar och korsas av mängder av 

gamla och nya uppfattningar. 

 

2. Konfrontationsproblematikens aspekter. (Möten/relationer med/mellan olika  

typer.) Även detta område har betydelse för Brinkman, då han ideligen möter 

människor som har inverkan på honom och som han påverkar. 

 

3. Att rätt utlägga det kristna budskapet.  Utan att hävda auktoritet på detta 

område så vill jag diskutera det i anslutning till uppsatsens slutsats.7 

 

I anslutning till punkt 3 kommer jag också att föra en diskussion om det som 

Benktson tar upp i sitt kapitel 7, nämligen risken att ’typbestämning’ inte bara har 

en ordnande eller beskrivande funktion, utan också en värderande.  

    Det ovan beskrivna ligger som grund för mitt arbete med materialet, men hur 

skall man beskriva utvecklingen av en livsförståelse? Finns det någon myt som 
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beskriver utvecklingen en människa gör igenom livet, där hon möter nya ting, 

förändras och fortsätter att vara i rörelse? Finns det en myt som samtidigt skulle 

kunna fungera som inspiration att fånga, eller åtminstone beskriva denna rörelse?  

I Första Mosebok 3:9 kommer Gud ner på jorden men finner inte Adam, som 

tillsammans med Eva gömt sig i några buskar därför att de upptäckt sin nakenhet 

och ville skyla sig, men kanske också därför att de inte vet vilka de är nu när de 

ätit av äpplet trots förbudet. Gud talar:  

”- Adam, var är du?”  

    Det som far genom huvudet på Adam när han står där i busken, och relationen 

mellan det han tänker eller känner och Gud, är vad denna uppsats handlar om.  

 

KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK 

När jag stötte på Brinkman, så presenterades han framför allt som en brevskrivare. 

Jag fick hemsänt en samling brev, skrivna och mottagna av Brinkman, som var 

samlade i en volym av G. Andersson. Efter en snabb genomläsning så förstod jag 

att dessa brev var helt ointressanta för mig. Det handlade om brev till kungligheter 

och andra bemärkta personer, där man inte kom Brinkman särskilt nära.  Jag 

skickade istället efter Brinkmans biografi, skriven av Hilma Borelius och i första 

kapitlet citerar hon en dikt – hembygden - som Brinkman skrev sent i livet och 

som handlar om hans barndom. Där beskriver han sin uppväxt och den dal han då 

levde i såsom ”av bäckar genomskuren/ skuggades av björk och al,/ där för 

barnets ömma sinnen/ varje blomma var en vän,/ och där sköna sagominnen/ viska 

genom löven än.”8 Han beskrivning av sin barndom har klart idealiserande drag, 

även om han också kan beskriva sig som den ”fromma siska / [som] sjöng sin 

morgonpsalm – i bur”. Om konflikterna med fadern nämner han intet och heller 

ingenting om den stora hemlängtan han haft under sin första tid hos Herrnhutarne 

i Niesky. Av detta förstod jag att Brinkmans förhållande till sitt skapande hade en 

starkt idealiserande karaktär, vilket innebar att jag helt släppte tanken på att 

använda hans skönlitteratur som ensamt material för en uppsats. Istället bestämde 

jag mig för att använda Hilma Borelius biografi9, i vilken mängder av hans brev 

finns översatta tillsammans med långa utdrag ur hans – under hela livet skrivna – 

dagbok. Problemet med att använda denna biografi ligger i att urvalet är Borelius, 
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inte mitt. Av de mängder brev och dagboksblad som finns att tillgå, så har just de 

Borelius valt blivit översatta och kommenterade; inga andra. I förordet till den 

första delen beklagar Borelius att hon inte haft tid att göra några källstudier i 

Tyskland och ”särskilt Herrnhut,”10 och att detta gjort det svårt för henne att sätta 

in Brinkman i den miljö han växt upp i och att detta lett till en brist ”särskilt med 

avseende på Brinkmans religiösa psykologi.”11 Detta låter som en nackdel för 

mig, men denna nykterhet i förhållande till sin egen bristande källforskning och 

miljöstudie (vilken är förståelig eftersom det var brinnande krig i dessa områden 

när biografin tillkom) gör också de antaganden och beskrivningar som nu finns i 

hennes bok mer trovärdiga. Jag trivs med att stå på Hilma Borelius axlar; vandra 

med henne och samtala med henne om Carl Gustav von Brinkman.  

 

AVGRÄNSNING 

Jag avgränsar min undersökning till två perioder i Brinkmans liv. Första delen 

behandlar hans liv fram till och med 1791, då han blir diplomat. Detta år når han 

fram till en uttalad gudsförnekelse i sin livsförståelse. Andra delen behandlar tiden 

runt 1806-07 då han befinner sig i Gustav den IV Adolfs militärhögkvarter i 

Greifswald, där han samtalar om religion och filosofi med författaren och 

upplysningstänkaren Thomas Thorild. 

 

TIDIGARE   FORSKNING 

Både Hilma Borelius och Ingrid Holmqvist har skrivit om Brinkman i den svenska 

kultursfären men ingen av dem har koncentrerat sig på Brinkmans livsförståelse. 

Borelius och Holmqvist var/är litteraturvetare och skriver utifrån kulturella eller 

litterära aspekter. H. R. Meyer skrev  en undersökning 1909 om Schleiermachers 

och Brinkmans tid inom den herrnhutiska församlingen men ingenting om tiden 

därefter, som ju intar en viktig roll i min uppsats. I Tyskland har Brinkman blivit 

omskriven som en av de centrala figurerna inom salongskulturen men 

genomgående så har perspektivet varit utifrån en frihetlig, radikal eller 

emancipatorisk ståndpunkt. Den viktigaste av dessa är Petra Wilhelmy. Hennes 

Der Berliner Salon im 19. jahrhundert (1780-1914) är encyklopedisk till sitt 
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omfång. Däremot har forskningen knappast alls intresserat sig för idéhistoriska 

och teologiska infallsvinklar på Brinkman.12 13 14 

 

BEGREPP 

Livsförståelse: När man i teologiska sammanhang talar om livförståelse så talar 

man om en slags livsförståelse som inte är densamma som den man kan utröna 

genom att läsa Bibeln och med denna läsning bevisa vad det innebär att vara 

kristen. Ta Paulus som exempel. Hans brev är – med detta sätt att se - ett försök att 

uttrycka sin livsförståelse. Breven är inte hans livsförståelse. Texten – i denna 

uppsats dagboken eller breven – är inte Brinkmans livsförståelse; den är ett försök 

att uttrycka en livsförståelse.  

 

 

 

UNDERSÖKNINGSDEL 

 

Del 1 

Carl Gustavs fader – Hans Gustaf von Brinkman - nämns inte med ett ord i den 

dikt där Brinkman på äldre dar beskriver sin barndom och ungdom. Detta är 

anmärkningsvärt då man känner hans historia med fadern, som med ett ”till 

våldsamhet häftigt lynne” var en tyrann i huset och – ”en man med energiskt 

omfattad, dystert färgad religiös övertygelse, men med en otuktad karaktär.”15 När 

den vuxne Carl Gustav beskriver honom i andra sammanhang så nämns hans 

religiösa intolerans och hans häftiga lynne. Först mycket sent i livet kunde Carl 

Gustav erkänna sin faders intellektuella överlägsenhet.  Fadern var advokat; bland 

annat åt en av Anjalamännen – som var en förening som bildats under Gustav den 

III:es rysk-danska krig och som hade som mål att skilja Sverige ifrån Finland, för 

vilket de dömdes till döden – och hade inte samma vördnad för det kungliga som 

sin son. Carl Gustav hann dock inte bilda några sådana uppfattningar som någon 

slags protest mot sin faders åsikter, eftersom han som 11-åring blev ivägskickad 
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till Herrnhuternas skola i Niesky, där han skulle förberedas för ett liv som 

missionär. Det var alltså snarare faderns religiösa läggning som bestämde sonens 

bana och som i så fall la grogrunden för antipatier. Med Borelius ord så utgjorde 

den Herrnhutiska Församlingen ett ”livsvaraktigt inflytande på Carl Gustav 

Brinkmans intellektualitet, känsloliv, karaktär och levnadsvanor.”16 När Borelius 

kommenterar Nieskys inflytande på Brinkman så menar hon att detta inte gällde 

det specifikt religiösa utan på det allmänmänskliga området. Hon menar att ”den 

Brinkman, som sedan länge är någorlunda allmänt känd, psykologiskt sett i många 

fall (är en) sekulariserad herrnhutare”.17 Vacklande, tvivel och frihetslängtan är 

dock en mycket stark ingrediens i Brinkmans liv. Men vart tog Brinkmans 

vacklande honom? 

 

Carl Gustav Brinkman längtade hem. Han skrev till sin far och berättade hur han 

längtade efter honom, efter mamma och hans bägge systrar. Fadern svarade nästan 

aldrig och avslöjade i ett av de få breven att han såg sitt överlämnande av sonen i 

församlingens armar, som något av ett opersonligt offer till Herren. Sverige blev 

något romantiserat och nästan ouppnåeligt i Brinkmans värld, och därav följde 

också en stark vurm för kungen av Sverige. I sin landsförvisning blev litteraturen 

viktig för den unge Brinkman; något som fadern inte alls förstod sig på och t.o.m. 

kände ett oblandat förakt inför. Nu gestaltade sig Brinkmans liv i församlingens 

hägn och tyska blev hans nya modersmål. Han skrev breven till fadern på tyska, 

något som inte direkt gjorde det lättare för fadern att kommunicera med sonen. 

Carl Gustavs upprepade önskemål om att få komma hem till Sverige på besök, 

kommenterades aldrig. 

 

Breven mellan fader och son blev färre och färre, och de som sändes innehöll få 

beskrivningar av livet i församlingen eller meddelanden om familjelivet. I ett brev  

från 1781 beskriver Carl Gustav dock hur man inom församlingen firade nyår. 

Detta nyårsfirande finns även beskrivet i en bok av E.R. Meyer vars ämne är just 

Brinkmans och Schleiermachers tid som herrnhutare.18 Nyårsfirandet innehöll 

aftongudstjänster både för hela församlingen och underavdelningar där man 

mindes årets glädjeämnen och dess sorger. Vid halv tolv inleddes nattgudstjänsten 

som omfattade sång och predikan. Sången var en väsentlig del av herrnhutarnas 

gudstjänster, som ibland helt fylldes med sång av hela församlingen. Ämnet för 
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denna natts predikan var världens förgänglighet och evighetslivet i det närvarande. 

När klockan var tolv avbröts predikanten av basuner och församlingssång, även 

om han var mitt i en mening. Orden ”nu tacker Gud allt folk!” genljöd och 

överröstade predikanten. Något som, enligt Meyer, var ett tecken på tidens 

obönhörliga flykt och den kristna trons segerrika upphöjdhet över densamma.19  

    Brinkman trivdes i församlingen. Hemlängtan berodde inte på vantrivsel. 

Borelius går så långt som att påstå att ”gossen var lycklig, mycket lyckligare, än 

han kunde varit i ett disharmoniskt hem.”20 Han blev omhändertagen, och det 

fanns en klart uttänkt pedagogik för de unga. Hur många skolor hade det vid den 

här tiden? Timmarna i religion var få och klassisk bildning var ytterst viktig. Man 

skrev dagbok som en del i undervisningen och under en tid skrev Brinkman t.o.m. 

sin dagbok på latin.  

    Dagboksskrivandet som fenomen är intressant i förhållande till teorin om 

subjektet som framläggs av Herder vid ungefär samma tid. Denna säger att 

subjektet uttrycker sig som ”fri agent” och sedan tolkar dessa uttryck för att lära 

känna sig själv. Enligt historikern Arne Jarrick var dagboksskrivandets primära 

funktion att öka syndamedvetandet och närma den troende till Gud, men odlandet 

av ett introspektivt medvetande ledde också till intresse för det egna psykologiska 

tillståndet och i förlängningen till individualism och sekularisering.21 

    Några lektioner i naturvetenskap hade man inte, men under de promenader man 

företog så lät lärarna kunskap om botanik sippra igenom; och sedan läste eleverna 

själva i anvisade böcker. Fysik drevs som privatundervisning. Man hade 

undervisning i musik och teckning. Församlingens egen orkester höll konserter 

där även folk utifrån var välkomna. 1779 berättar Brinkman i sin dagbok: ”I 

kollegiet omkring 20 officerare av vita husarerna och icke få av det vackra 

könet”.22   

    Det ”herrnhutiska” bestod inte så mycket av uttalade dogmer utan mer av 

inpräntandet av ett socialt system, som skapade en rytm och en ro. Immanuel Kant 

nämnde just det som det mest värdefulla med hans herrnhutiska bakgrund; att den 

gett honom en sinnesro och en lugn karaktär.23 Även om inte timmarna i religion 

var många, så genomsyrade det religiösa allt. Det togs stor hänsyn till barnens 

utvecklingsstadier ”även om en och annan nitisk broder överskattade vad ett barns 

religiösa utveckling normalt kunde prestera”.24 ”Målet för undervisningen var 

allmänbildning, målet för hela uppfostran att göra de unga till levande Jesu 
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lemmar.”25 Det faktum att Herrnhutismen skapades av en klassiskt bildad greve 

hade betydelse för undervisningens grundidéer. Det var den klassiska bildningen 

som var viktigast. Sen kan man fundera på varför denna rädsla för världen utanför 

församlingen tog sig sådana uttryck. Man kunde tycka att den pietistiska, inre 

vördnaden för Guds lamm i kombination med en slags repetitiv gudstjänstordning 

skulle ha borgat för total brist på rädsla inför världen eller beblandelse med den, 

men istället byggdes stängsel och murar. Både Schleiermacher och Brinkman såg 

dessa murar som ett hinder för sin utveckling, även om de trivdes som 

herrnhutare. Under den tid som vi följer Brinkman (runt 1780) så trivdes han 

mycket bra på skolan, men började redan tänka sig ett liv utanför församlingen. 

Man kan tycka att tankarna på ett liv utanför församlingen skulle ha lett till 

samvetskval eller t.o.m. rädsla för fördömelse, sett ur den dubbla 

predestinationsläran, men för Brinkmans del var så inte fallet. Det skulle i så fall – 

i jämförelse med Schleiermacher – vara ett tecken på hans lutheranska arv, där det 

sägs att man inte skall fundera över den dubbla predestinationsläran. Brinkmans 

’kamp’ inom det religiösa området når aldrig upp till någon högre temperatur och 

kanske finns en del av förklaringen här. Att de religiösa grubblerierna inte nådde 

ner till den nivå där ångest inför fördömelsen existerade. Han kände sig hur som 

helst rättfärdigad och var säker på att religion i sig var grundad på, något som 

senare skulle komma att kallas agapemotivet.26 Vid ett tillfälle fanns det dock en 

glipa i denna känsla av rättfärdighet. Det är en berättelse om en utflykt, där hans 

klass i Niesky beger sig till en von Schachmanns ägor. Brinkman berättar vilket 

märkvärdigt bibliotek där fanns och förtäljer sedan hur ”hur man med en bonde 

gick upp på berget och betraktade ’dödsstenen’, ’där djävulen skall ha lappat sina 

byxor, sedan han så länge åkt på dödsstenen, för att nappa till sig själar, att de gått 

sönder’”27 

    Intressant nog nämns biblioteket och djävulen som de centrala i berättelsen. 

Läsande var en stor lockelse för Brinkman och han uppfattade alltmer 

församlingens begränsningar som hämmande, även om både Goethe och 

Klopstock var godkänd läsning. Tjuvläsning blev nu en av hans 

favoritsysselsättningar och uppfinningsrikedomen vad gällde att få fatt på 

förbjuden litteratur var stor. Inget kan vara så eggande för en frihetligt lagd 

individ, som förbud.  
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    Ju äldre gossarna blev desto strängare blev kontrollen; brev skulle visas, vad 

som helst fick inte läsas och man skulle inte lägga an på fina kläder. Vid ett 

tillfälle fick Brinkman en tillsägelse om att han var en förebild och att han kunde 

utöva dåligt inflytande på andra. ”Det skulle inte så många säga till mig. Jag 

kunde bli högfärdig över det.”, är Brinkmans kommentar till detta i dagboken.28 

 

 

Som 17-åring var Brinkman inne i en religiös kris som samtidigt  vittnade om 

tonåringens totala självupptagenhet, i detaljer och försök att se sin utveckling i 

något som liknar en helhet. Han uttrycker en längtan att få läsa alla sina egna brev 

till fadern för att därigenom kunna se sin utveckling och i dagboken försöker han 

se året (1781) som gått i helhet och betecknar det som innehållande melankoli och 

en nära förestående död. 1788 skriver han själv om den religiösa krisen 1781: ”Jag 

hade varit sex år i församlingen och alltid varit tämligen from, men beständigt 

hyst en oro över att jag aldrig erfarit det, som skänkte andra en sådan lycksalighet, 

och emedan jag var övertygad  om att jag ännu icke var omvänd.”29  

    Här ser vi hur eros-perspektivet tar över och agape-perspektivet träder 

tillbaka.30 Att själv ta steget in i gemenskapen blir det avgörande för huruvida 

man är ’frälst’ eller inte; samtidigt finns det en slags oklar, för att inte säga luddig, 

mystik runt det att ’erfara’ frälsningen. Att bli omvänd förutsätter en kraft utanför 

en själv, samtidigt som det är man själv som tar beslutet att gå upp emot 

predikanten och emotta nåden. I en församling av det här slaget så räcker det inte 

med vördnad och tillbedjan av det älskade objektet. Dopet blir därmed inte ett 

upptagande i Guds gemenskap utan ett upptagande i församlingen, inom vilken 

man bekräftar varandra såsom de som tror rätt. Eftersom man nu dragit gränserna 

där och på det sättet, så blir Guds gemenskap (läs världen) hotande istället för 

något som inger hopp och känsla av samhörighet.  

    I detta sammanhang är det intressant att se på Schleiermachers sätt att använda 

ordet mystik, vars innehåll och användande inte innebar ett avskiljande ifrån Guds 

gemenskap in i en snäv liten krets av ’mystiker’. För Schleiermacher innebar 

mystik t.ex. det att kommunicera med andra människor t.o.m. över sekler i en 

slags självmedvetenhet om det ömsesidiga beroendet i den förening som 

människa-skapelse-gud utgjorde. 
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Trots att Brinkman skriver om dödsstenen, djävulen och att han inte erfarit 

’frälsningen’, så känns det som om han aldrig var riktigt orolig för om han var 

rättfärdigad eller ej. Upprorsandan och nyfikenheten på världen i kombination 

med sitt lutherska arv som sa till honom att inte fundera på om han var 

förutbestämd till godhet eller ondska, gav honom riktning och det stora i hans 

värld som tonåring var böcker, kläder och umgänget med det andra könet. Han 

firade sina älsklingsförfattares födelsedagar och umgicks med sina vänner. Han 

citerar Thomson och säger med honom: ”True love and friendship are the same”.31 

En vän Seebass var filosof och gav sig tidigt av till universitetet i Halle för att 

studera. I honom såg Brinkman friheten, medan hans vän Beier var förknippad 

med känsla. Han kunde under den här tiden påstå att vänskap var mer värd än 

intellektuellt utbyte och/eller kamratskap. I denna vänskapskultens tid skriver 

Brinkman:  
 

Hela min själ är känsla, ja , t.o.m. kroppen förnimmer med mera liv och glädje, när 

jag är med den gode vännen. Så besvärande för mig mången gång en alltför stor 

känslighet är, som jag inte en gång om jag ville det alltid skulle kunna dölja, så vill 

jag för visso alltid hellre känna för mycket för en god vän och för allt, som sätter 

känslan i rörelse, än vara klumpig nog för att, själv okänslig, kalla allt vad en annan 

tänker innerligt för känslosamhet.32  

 

Tankarna om religion byttes nu ut mot funderingar om vänskap och relationer, 

eller hamnade åtminstone i bakgrunden. Det är här som Brinkman blir som 

intressantast.: att studera Brinkman blir som att studera Schleiermacher lite ifrån 

sidan. Brinkmans liv beskriver Schleiermachers kontext. Ovanstående citat 

rymmer centrala Schleiermachska temata såsom att hela själen är känsla och det i 

relation till den gode vännen, som han hellre vill känna för mycket för. 

Ordalydelsen ”För allt” kan vara alla vänner, hela världen, naturen, litteraturen 

men också alltet och i slutändan Gud. Se där en kopia eller åtminstone ett utkast 

till Schleiermachers nytolkning av den kristna tron 15 år före boken skrevs! 

     

Fram till 1786 så drogs Brinkman mer och mer åt det upplysningsteologiska 

hållet, och klart är att ”Den rent barnsliga tron hör till det förflutna”33, men nu 

upptäckte Brinkman Herder, vars uppfattning om religionen och Bibeln han 
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tilltalades av. Här nämner Borelius att Brinkmans religiösa känsloliv stillnat av 

och att det blivit grundare. Brinkman själv talar om sin ’kamp’ och är noga med 

att (i citatet ovan) skilja på känsla och känslosamhet. Borelius handskas ibland på 

ett lite nedlåtande vis med känsligheten. Detta är en risk när man handskas med 

saker i efterhand och känslorna som, i skrivande stund är på avstånd, har stillnat 

och är någon annans. Detta Borelius sätt att beskriva Brinkmans svallande 

känslor, kan tyda på att hennes samtid ser ut på ett speciellt vis eller att hennes 

egen personlighet är beskaffad på ett sätt som bestämmer hennes synsätt. Hur som 

helst så upptäckte alltså Brinkman Herder och utbrister: 
 

Religionen är mig nu tusen gånger dyrbarare än t.o.m. då jag var den värste 

svärmare. Då trodde jag henne visserligen oumbärligen nödvändig, men hon var en 

grym tyrann, som lade bojor på alla mina än så tillåtna förströelser och fodrade i 

den dystraste dräkt, hotande, mitt offer.34  

 
Texten andas lättnad. Äntligen kan jag kombinera religionen med alla mina andra 

förströelser, och ta av mig tagelskjortan!, verkar Brinkman utbrista. Här ser man 

exempel på Herders betydelse och när Brinkman sedan kommenterar Herders sätt 

att se på Bibeln är det inte längre lättnad utan glädje som texten andas: 

 
Kristus och hans religion blir mig i sanning allt viktigare och kärare, och så, som 

han (Herder) lär den, skulle också jag vilja studera teologi, nämligen blott studium 

av bibeln och denna läst såsom en mänsklig bok, utan mystik och övernaturlighet. 

Jag känner nu riktigt, att jag får bibeln kär, vilket eljest var svårt att tro för mig, då 

jag alldeles icke kunde föreställa mig, att den någonsin skulle bli intressant för mig 

som Homeros och Virgilius.35  

 
När man läser detta så förstår man lättare Schleiermachers tänkande. För 

Brinkman verkar denna upptäckt av Herders sätt att se på religiositet och Bibeln, 

ha stött hans lutheranska arv och gett honom skjuts framåt och utåt mot världen. 

Ovanstående citat rymmer frön till den kommande hermeneutiken men också 

historicismen. 36  
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Brinkman umgicks länge med olika aristokratiska familjer i deras hem; han 

började åka skridskor och besökte Barbys marknad. Han gjorde utförliga 

beskrivningar av vilka kläder han haft på sig vid olika tillfällen och han önskade 

alltmer att få följa sin vän Seebass och börja på universitetet. Församlingen och 

fadern motsa sig dock detta och ville att han skulle stanna inom församlingen. 

Såsom varje ung man funderade Brinkman mycket på sin framtida karriär, och 

han hade mycket svårt att se sitt liv fortlevas inom församlingen. Han skrev 

mycket och närde en förhoppning om att bli författare, även om han aldrig 

använde just ordet författare. Han skrev hela tiden och drömde om erkännande. 

Skrivandet var mer ett ”raison d’être”, inte ett yrkesval.   

    Hans högsta dröm var dock att bli diplomat. Detta såg han som nästan 

ouppnåeligt, eftersom hans far hade blivit dömd till böter för att inte bara ha 

försvarat Anjalamännen (som gjorde uppror mot Gustav den III:e) utan dessutom 

uttalat sitt stöd för dem. Brinkman hade dock alla de talanger man kan tänkas ha 

för att bli diplomat. Han umgicks tidigt med personer av vikt och visste att föra 

sig för att bli godkänd och omtyckt. Han kom sällan i konflikt med människor och 

hade ett undfallande sätt där han hade mycket lätt att sätta andras behov framför 

sina egna. Han talade och skrev på tyska, svenska, franska, engelska och latin. 

Han blev också diplomat så småningom, men nu ville han gå på universitetet. Han 

var dock fast inom församlingen men kämpade för att komma loss.  

     

Inför nyåret 1785 gjorde Brinkman nyårsönskningar:  
     

Religion! Du som ännu så ofta höljd i heligt dunkel tillbedes av mig, avslöja dig 

detta år alltmer för mitt hjärta. Låt allt det hos mig bli praktiskt, som jag ännu 

alltjämt snarare av blyghet och anspråkslöshet vördar, än av erfarenhet känner och 

älskar! Gud! min frälsare! Du känner mitt innersta, Du vet, huru jag menar det, 

men även huru mycket mörker ännu omvärver mig, huru många tvivel ännu på 

oroande vingar omsväva en ynglingasjäl, som längtar efter ro. Jag hoppas på dig!37  
 

Brinkman stod här i utkanten av församlingen, på väg ut. Den var vid denna punkt 

tryggheten samtidigt som den var det hämmande. Intressant är att religionen för 

Brinkman vid denna tidpunkt var ”höljd i heligt dunkel”38.  Brinkman upplevde 

sig inte som omvänd, frälst eller redo att uppgå i församlingen. Det är också som 
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om han – med Herders teori om subjektet, som inom sig hade idén om jagets öde 

– visste och kände att han inte var ämnad åt ett liv i församlingen. Som om han 

visste att det fanns något annat som väntade därute (både rumsligt och 

tidsmässigt), vilket – i den stund citatet ovan uttänkes – är höljt i dunkel.  
 

 
1785 hängav sig Brinkman åt skridskoåkning. Han skrev dikter med 

skridskoåkning som tema, och efter att en kamrat har läst upp en egen dikt med 

samma tema, kommenterar Brinkman med belåtenhet att han finner sin egen mera 

lyckad. Han fortsätter sedan i dagboken, och berättar om sitt skrivande. När han 

kommenterar sina andliga oden, ”anmärker han, att ingen kan vara mer ortodox, 

än han i poesi.”39 Detta var mycket tidstypiskt. Hur nya tankarna än var hos tidens 

Rousseauska  vildar, så hängde inte formen med. Brinkman var – i alla fall vad 

gällde form - uttalad klassicist. Han avskydde medeltiden och blickade hellre över 

axeln på denna mörka tid, ner mot det klassiska Rom och Grekland.  Brinkmans 

litteratur har inte överlevt  tidens gång. Hans idealiserande stil fick redan under 

hans levnad mer uppmärksamhet än hans innehåll, och idag är det mesta stelt och 

högtravande. Det är Brinkmans brev som lever. Där tänker han inte ortodoxt, utan 

vill meddela sig. Kanske fungerade ändå litteraturen lite som en kokong för 

Brinkman, inom vilken han kunde kapsla in sin religiositet och bevara den där, i 

väntan på Schleiermachers omformulering av tron.    

  

Nattvarden, såsom den uppfattades inom församlingen, var kopplad till 

uppfattningen om realpresens.40 Luther hade ju tagit avstånd ifrån 

transubstantiationsläran och istället infört konsubstantiationsläran där brödet alltså 

inte är förvandlat till kött eller vinet till blod utan brödet på samma gång är kött 

och vinet på samma gång blod. Denna lära låg som grund för herrnhutismen som 

ju baserade sin dogmatik på en luthersk ortodoxi blandad med mystik runt Kristi 

lidande, under den så kallade sållningstiden. Spener , som inspirerade Franke och 

som i sin tur inspirerade Greve Zinzendorf, hade också ett reformert drag, men det 

gällde framför allt fromhetslivet och inte dogmatiken. Den reformerta synen på 

nattvarden bestod  i ett förnekande av möjligheten för Kristi kött och blod att 

närvara vid nattvarden eftersom han ju befann sig uppe i himlen med Gud; därför 
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ansåg de att Kristi ”livskraft” tog plats i brödet och vinet under nattvarden. Denna 

åskådning inbegrep inte uppfattningen om realpresens.  

När Brinkman en dag besöker en reformert nattvard inne i staden Barby så 

funderar han:  
     

Jag kan inte föreställa mig, vari de reformerta därutinnan skulle misstaga sig. 

Tvärtom synes mig deras lära om den som om nästan allt begripligare och riktigare. 

Jag skulle gärna vilja lära närmare känna det reformerta lärobegreppet. Det torde 

icke vara så illa. Luther var ett brushuvud, för vilket det inte mycket kom an på 

bevisningen, när han själv en gång var viss  på en sak.41 
  
Tiden är omvälvande och full av nyskapande idéer. Öppenheten i tiden är stor, och 

trots att församlingen försöker stänga dörrarna utåt så är Brinkman en mycket 

social människa som tidigt skaffar sig ett umgänge utanför församlingen och 

tjuvläser litteratur som han förskaffat på olika sätt. Doktor Kaufmann är ett 

exempel på tidens nyfikenhet för det nya. Kaufmann ansåg att man kunde bedöma 

karaktär och själsförmögenheter utifrån ansiktsbildning och utseende. Han höjdes 

till skyarna av tidens genidyrkare och kallades ”Guds spårhund”, men offrades 

senare på samma genidyrkandets altare och är likt Gall – som istället mätte skallar 

med samma ambitioner – ihågkommen omgiven av ett löjets skimmer. För 

Brinkman innebar nog dessa mängder av olika teologiska, filosofiska och 

naturvetenskapliga synsätt – som rörde sig i tiden - att han såg som sin viktigaste 

uppgift att bege sig utanför församlingen för att där bilda sig en egen uppfattning. 

Kampen för att komma till Halle och läsa på universitetet verkar ha varit svårast i 

förhållande till församlingen och fadern; inte till Gud eller rättfärdigheten. Som 

exempel kan nämnas en promenad med en viss Laura där han lugnar hennes 

undran om det står rätt till med henne, då hon inte har någon bestämd tidpunkt för 

”Begnadigung”42. Denna episod stöder min teori om Brinkmans lutheranska arv 

och hur det gett honom en förtröstan av att vara rättfärdigad. 

    

Fadern hade överlämnat ansvaret för sonen till församlingen och Baumeister – 

som var den lärare som stod honom närmast – berättade en dag att församlingen 

genom lottdragning beslutat att överlåta ansvaret för beslutet om att läsa vid 

universitetet eller inte, till fadern.43 Jag kan tänka mig hur sviken Brinkman måste 
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ha blivit. Fadern hade låtit meddela att han skulle ta avstånd ifrån sonen om han 

lämnade församlingen, och Baumeister, som Brinkman kände sig förtrogen med,  

kunde inte ta ett beslut själv utan överlät det till lottdragning. I dagboken skriver  

han: ”Hela mitt nervsystem råkade i det fruktansvärdaste uppror”. 44 

 

Ovan diskuterade jag, i anslutning till Herders nya teori om subjektet, att det i den 

aristoteliska föreställningsvärlden fanns en uppfattning om att jaget var knutet till 

ett helt som var världen och universum och Gud. Enligt denna föreställning var 

det ens uppgift att tolka tecken – läsa världen som text – för att förstå sin roll och 

sitt öde. Kanske är det en sådan världsuppfattning som gömmer sig bakom denna 

lottdragning? Att låta Gud eller lotten bestämma istället för att ta ett beslut utifrån 

ett ifrån världen fristående och självbestämmande subjekt? Att lotten är den text 

som skall avläsas för att utröna – i det här fallet – vilket som är Brinkmans öde. 

    Församlingen rådde nu både fader och son att Brinkman skulle åka hem. Detta 

var något som han längtat efter under hela sin uppväxt och han gladdes. Innan 

färden till Sverige vistades han under påsken i Niesky och när han gick omkring i 

de miljöer han växt upp som barn, så hade han många positiva minnen:  
 

Varje nött trappsteg, varje trästol i de trånga fängelselika rummen ropar till mig: 

här, just på denna plats, var dock din själ en gång lyckligare, om ock mer 

begränsad till sin synkrets och kanske något skevare  till riktningen, men dock 

verkligen lyckligare, än du väl någonsin blir igen.45  
 

Brinkmans förhållande till sin herrnhutiska uppväxt är mycket lik 

Schleiermachers. De har bägge en stark längtan ut i det som är ”värld” och de 

söker frihet, men de har ett mycket speciellt och tryggt minne av församlingen, 

vilket gör att de bär med sig religionen ut i världen. Det är just denna 

grundtrygghet i det pietistiska fromhetslivet och längtan efter att tänka fritt som 

delvis ligger till grund för Schleiermachers vision av självets relation till 

universum och Gud.  

    Igenom Brinkmans brev och dagböcker kan man få en inblick i hur deras 

gemensamma kontext såg ut och samtidigt få ett svar på vad det var som skilde 

Tyskland och Sverige åt i denna idéhistoriskt viktiga period.  

 



 24 

Vistelsen i Sverige blev till en frist och ett glatt återseende av framför allt sina 

systrar. Fadern och han drog inte jämnt och var på kollisionskurs både vad gällde 

Brinkmans universitetsstudier och hans vilja att bli ämbetsman eller diplomat 

inom Konungariket.  Brinkmans sociala förmåga skaffade honom dock kontakter 

och en av de stora författarna i tiden – Gjörwell – ville honom väl. De hade haft 

brevkontakt länge och efter en lång promenad ute på Djurgården, då de talade 

förtroligt om församlingen, så satte Gjörwell igång på allvar med uppgiften att 

skaffa Brinkman arbete inom staten, vilket inte var lätt och tog lång tid. 

Diplomatyrket hade alltid varit Brinkmans högsta dröm men han fortsatte  också 

efter att han nått den eftertraktade posten, att skriva.   

 

När man läser Brinkmans alla brev till vänner av bägge könen så slås man av hur 

han väger känslor fram och tillbaka och prövar olika attityder och ståndpunkter; 

ibland intill självutplåning. Borelius menar att detta faller tillbaka på den 

herrnhutiska uppfostringsmetoden och dess högt uppdrivna psykologiska intresse, 

som bl.a. fick sitt uttryck i det ovan diskuterade dagboksskrivandet. Detta borde ju 

i så fall också kunna gälla Schleiermacher. Detta arv av ett slags embryonal 

psykoanalys skulle i så fall också det vara en betydelsefull byggsten i 

Schleiermachers arbete, ”On Religion. Speeches to Its Cultured Despisers.”  När 

Borelius fortsätter att fundera över vad detta högt uppdrivna psykologiska intresse 

kan ha inneburit för Brinkman så säger hon att:  
     

Detta kom honom att vilja erfara så mycket som möjligt av vad han inte förkastade 

som absolut orätt och att göra det mesta möjliga av sina erfarenheter. Samma 

intresse sträckte sig med iver efter mångsidig kännedom av andra människor.46 
     
Denna längtan delade han med Schleiermacher. Under denna period (runt 1787) 

tycks hungern efter skilda erfarenheter och att få gå sin egen väg ha förskjutit de 

religiösa grubblerierna. Efter ett besök hos grannar ute i Nacka utbrister han:  
     

Ack, vad det ändå är intressant att lära känna tusen olika slag av människor, men 

vad jag är olycklig, att jag alltid lever i ett tvång, som hindrar mig ifrån filosofiskt 

människostudium av alla klasser och stånd – där Församlingen, här min far. Och 
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detta, då jag redan snart befinner mig i mina mannaår. Gud hjälpe mig en gång till 

frihet.47 
  
Vid tiden för återresan till Tyskland – efter ett par dagars otvunget umgänge med 

galanta damer - sätter han sig ned och skriver till sin far. Han skriver om sin 

fruktan för fadern och att han inte kan leva i hyckleri hela sitt liv. Han skriver att 

han nu lämnar församlingen och börjar läsa på universitetet. På resan till Tyskland 

skriver han: ”Jag var ensam på havet, men med ett visst ljuvt vemod, men full av 

förtröstan till Herren,”.48   

 
Brinkman var svensk och han längtade under hela sin barndom till Sverige, men 

det var i Tyskland han kom att trivas bäst. Efter en tid på universitetet målar han 

för dagboken  upp en mycket dystrare bild av besöket i Sverige än han gjort då 

han var där: 

  
Nästan all sällskap, där jag umgicks, voro av det den argaste andliga 

spetsborgerlighet, som man kan tänka sig, och jag måtte vilja det eller icke, så 

måste jag alltid omforma min fria filosofiska ande till en vaxängel med 

guldpappersvingar och ett brett Ära vare Gud, om jag icke i sällskaper skulle bli ett 

heterogent element. Där fanns icke en filosofisk vän, med vilken jag kunde fritt 

umgås.49 
 

Klimatet var nog annorlunda i Tyskland. Man får dock inte glömma att han dels 

kommenterade Sverigevistelsen på ett helt annat sätt när han var där och att han 

nu äntligen fått börja universitetet och levde ett eget, friare liv. På ett annat ställe 

nämner Brinkman att kvickhet var den enda egenskap som skattades högt i 

Sverige, och det är ju tankeväckande. Ponera att det ligger någon sanning i det. Då 

framstår Sverige som kusinen från landet där det inte föddes några nya tankar och 

där det kollegiala umgänget mellan filosofiskt lagda personer var mycket litet.  

    Det klimat Gustav den III:e skapat var en blandning av öppenhet för allehanda 

mystik av det mest spekulativa slag blandat med en rädsla för illojalitet. Kungen 

hade mängder med andliga seanser av  olika slag och religionsutövandet blev 

under hans tid väsentligen mycket friare. Rädslan för illojalitet kom av Kungens 

nya riksdagsordning 1772 och Förenings- och Säkerhetsakten 1789, som gav 
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honom och folket mer makt men mindre åt Adeln. Anjalaförbundet – som nämnts 

ovan - var en reaktion på det krig som startades med Ryssland och det var när 

Brinkmans far försvarade dem, både juridiskt och muntligen, som han blev 

misstänkliggjord i statliga sammanhang. För Brinkman skapade detta problem. 

Hans namn förknippades med en förrädare.  

 

På universitetet var det gott om filosofiska vänner. Under det första mötet med en 

Professor Eberhard så samtalade de ”i ett par timmar under ingående samtal 

förhållandet till religionen.”50 Brinkman talade ut om sin ”huvud och hjärtas 

förvirring”51 under sin ’religionskris’ under 1782 och han kände sig förstådd av 

professorn som, likt förut den tyske pastorn i Stockholm, berättade att han haft en 

liknande kris. I dagboken kommenterar Brinkman detta:  
     
Jag tror nästan, att det är ett tecken till ädelt sinnelag, när man först vill försöka 

allt, innan man tillåter sig att avvika från den religionsuppfattning, som, om ock 

blott en helig fördom i vår ungdom gjort så värdefull och dyrbar för oss.52     
     
Man kan tänka sig vad ett sådant möte måste ha betytt för Brinkman. Han satt nu 

ute i ”Världen” och talade med en auktoritet inom den sfär av frihet som han så 

hett efterlängtat och det visar sig då att denne person haft en liknande kris som 

han själv. Det måste ha öppnat upp åt alla håll för Brinkman. Han var nu fri att 

göra och tänka vad han ville. Gud och Guds ledning hade varit med honom i 

Sverige även om han under de kyrkobesök han där avlade, ”icke känt mycken 

uppbyggelse”53.  Han kunde nu omformulera sig i förhållande till religionen. ”Om 

han någon gång i ”Salen”54 kände sig rörd, var det icke av den ’eländiga 

stammande studentpredikan’ utan av hågkomster från barndomen, av sin avlidna 

syster, o.s.v. Läste han Davids psalmer, var det för att därvid uppteckna ”opartiska 

anmärkningar’, icke som religiös uppbyggelseläsning.”55 Man ser här hur 

Brinkman blandar korten. Han för med sig det han nu erövrat av värld med sig in i 

kyrkorummet. Han låter minnet av systern bli en andlig upplevelse och tillåter sig 

att se på Davidspsalmen rent litterärt och allmänmänskligt. Han kan tala om att 

”hela känslokristendomens överdrivna system blivit uppbyggt på missförstånd och 

oriktig exeges”56, när han skall förklara för en Jeanette Palmstruch att det är på 
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Tron det hänger, med anledning av att ”hon var orolig över att ej själv ha erfarit 

den slags omvändelse, herrnhutismen lärde.”57 Här visar Brinkman återigen sina 

lutheranska rötter, men nu har blivit något av en moderat upplysningsteolog som 

framför allt behållit sin praktiska försynstro.  Av Wallins dödsfixerade 

upplysningsteologi, finns dock inte ett spår hos Brinkman. Wallins teologi kanske 

lutar sig mer på Lord  Herbert av Cherburys deism enligt vilken en Gud möter en 

efter livet och dömer till himmel eller helvete. Brinkman har helt andra källor och 

bevattningskanaler. Det närvarande livet hade alltför stor plats i Brinkmans liv, för 

att en Wallinsk ”deism” skulle få fäste hos honom.   

 

Brinkman behöll sin Gudstro, men den minskade i värde för honom. Han håller 

kvar ”en värmekänsla för kristendomen, fast han teoretiskt håller dörren öppen för 

längre gående negationer än sina egna.”58 Vid tiden för hans universitetsstudier 

runt 1787, uppbär han – enligt Borelius – en privat förmedlingsteologi, i 

betydelsen ’utjämnade’ teologi. Detta är intressant. Förmedlingsteologi är alltså 

att betrakta som en slags minsta gemensamma nämnares teologi, där Brinkman 

behåller en slags vag gudstro som gör att han fortfarande kunna kalla sig för 

kristen.  Denna förmedlingsteologi59 som kanske, enligt Brinkman själv, kan 

”tagas för beroende på fördom och svaghet, i själva verket  är grundad i 

’Rechtschaffenheit des Herzens.”60  Här ser vi återigen spår av det lutheranska 

arvet och det som komma skall: tron som en garant för rättfärdighet och viljan att 

söka en kompromiss mellan det rationella och det positiva; mellan öppenheten 

mot världen och en kristen tro.  Enligt Borelius, så ”bävar (han) icke tillbaka för 

någon kättersk paradox, men har intet intresse att vilja förneka kristendomens 

hörnstenar.”61  Reimarus försvaras med orden att han ”blott håller sig till de 

sanningar, han finner klara och användbara.”62 Annars tycker inte Brinkman att 

det finns något av betydelse att invända mot denne Reimarus, som ju påstod att de 

mest övernaturliga passagerna i Nya Testamentet hade naturliga förklaringar. 

Brinkman är nu en typisk, optimistisk upplysningsteolog, som förkastat all 

kristologi men behållit sin gudstro baserad på en idé om dygd och Gud som själva 

grundprincipen för en god moral. 

    ”Ja, dygden, dygden allena kan skänka inre frid och den ljuva känsla, som man 

njuter vid ädla själars kärlek”63, skriver Brinkman i en av sina så kallade 

Lauramonologer i Sverige 1786.  Detta är typiskt för den kantianska moralteologi 
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som var vida spridd under Brinkmans uppväxt, och som han nu upptar själv. 

Borelius har i anslutning till detta citat en mycket intressant diskussion om den av 

Romantiken så utdömda dygdetron, som likt en gudabild upphöjdes på altaret på 

samma sätt som begreppet ’utveckling’ kom att upphöjas under Borelius tid. Vad 

som, enligt Borelius, är viktigt att komma ihåg är att denna – av romantiken – så 

förlöjligade dygdetro faktiskt var religion. 

 

Det är här Brinkman befinner sig när han möter Schleiermacher. Han har inte 

förnekat tron och heller inte det som han anser vara ”kristendomens hörnstenar”. 

Han har ett stort umgänge – som alltid – i de mest spridda kretsar. Han läser 

tidens litteratur och befinner sig på universitetet där han hunnit etablera sig 

någorlunda. Gjörwell arbetar med att ordna honom en plats inom staten. 

Brinkman känner sig nog säker och kanske lite överlägsen när han uppsöks av den 

där ”illa utskrikne ynglingen” vid namn Schleiermacher.64 Schleiermacher har just 

lämnat herrnhuterförsamlingen och beger sig genast till Halle, där han söker upp 

Brinkman. Schleiermacher hade hört talas om denna tjuvläsande skridskoåkare 

som umgicks med damerna  och som hade lämnat Barby för att gå på universitet i 

Halle.65  

    Hur uppfattade då Brinkman denna man som skulle komma att förändra vår syn 

på kristen tro i grunden? Brinkman såg en yngling med ett uttryck av intellektuell 

kyla, visserligen med en tilldragande intelligens, ”men hans goda huvud var ej av 

det slag som Brinkman tyckte mest om”.66 Brinkman fann ”något kallt och 

ointressant”67 hos honom. ”Han strävar mer efter lärdom än vishet i ädel sokratisk 

mening.”68  

    Brinkman fortsätter i sin dagbok:  
 

När man, som Schleiermacher, med ett gott spekulativt huvud icke förbinder någon 

fin moralisk känsla och icke av hjärtevärme kan ha intresse för religionen, så blir 

det naturligtvis lättare för honom att alldeles förkasta den kristna religionen, vid 

vilken en hjärtlig och vänlig känsla ännu kvarhåller mig.69 
 
Brinkman uppfattar Schleiermacher som en gudsförnekare och ryggar tillbaka för 

hans kyla, hans sätt att tänka och hans brist på hjärtevärme. Den här sortens 
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negativa omdömen fällde Brinkman nästan aldrig! Hans diplomatiska natur var i 

inledningsfasen av ett möte undfallande, nyfiken och förstående. Kanske måste 

man förstå den närhet som fanns mellan Brinkman och Schleiermacher, som en 

orsak till dessa hårda yttranden. De hade gått samma utvecklingsväg och kämpat 

samma inre kamp för att slå sig fria. Bägges fäder hade hotat med att säga upp 

bekantskapen om de lämnade församlingen. I Schleiermachers fall förnekade 

fadern att de tillbad samma Gud, när sonen närmat sig den upplysningsteologi 

som han själv en gång vurmat för men lämnat för pietismen.70 Jag får känslan av 

att Brinkman blir lite provocerad av att Schleiermacher verkar ha gått ännu längre 

än han själv vad gäller att förkasta det som blivit honom givet med 

modersmjölken. Brinkmans förmedlingteologi är för honom mycket radikal, och 

så kommer denne ”illa utskrikne yngling” och har förnekat kristendomen helt och 

hållet! 

 

Schleiermacher trivdes dock inte i Halle och slutade efter två år. Under sin tid vid 

Halle umgicks han med tanken på att moralen inte behövde Gud som grundprincip 

och skrev essäer om friheten. Han läste Kant, men gick alltså ännu längre än 

honom i sin snäva syn på dygden och dess värdegrund: människans mål var att 

fullgöra sin moraliska plikt utan referens till varken Gud eller till livet efter detta. 

Enligt Clements var Schleiermacher under dessa år inte någon spännande person. 

Han hade dålig hälsa; med ett rationalistiskt fixerat sinnelag och en förtryckt 

ande.71  Detta stämmer med Brinkmans beskrivning av deras första möte, men det 

stämmer inte med Brinkmans beskrivning av andra möten under samma tid.72  

 

Brinkman hade just haft en fantasiromans som inte ledde någonvart med en 

bergsrådinna. Dagen efter att hon på ett mycket snyggt sätt avvisat honom så 

sökte han henne förgäves i hennes hem.  

    Dagen efter det går Brinkman och Schleiermacher ut till Dieskau i 

gryningstimmarna, där en kansler bor i lantlig herrgårdsmiljö. När de anländer är 

kanslern på väg att fara i sin droska och i densamma sitter bergsrådinnan, som i 

samma andetag som hon avvisat Brinkman fått honom att tro att hon är förälskad i 

honom men att hon backar ur relationen av hjältemod, vilket hon spådde att 

Brinkman senare i livet skulle tacka henne för! Brinkman och Schleiermacher blir 

kvar ute på Dieskau hela dagen. De inleder med att dricka kaffe på balkongen och 
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enligt Brinkman så var dagen ”en av de skönaste, han upplevat på detta ställe.”73  

Brinkmans omdöme om Schleiermacher är nu helt annorlunda:  
 

Schleiermacher är verkligen ofantligt mycket användbarare, än man efter den första 

flyktiga bekantskapen med hans karaktär skulle tro. Han har ett mycket stort 

förstånd, och har han än icke så mycken svärmande känsla som jag, så har han 

dock tillräckligt för att förstå min och finna samtal därom intressanta. Och så har 

han den stora dygden att vara fullkomligt diskret, vilken jag alltmer lär mig 

uppskatta för dess sällsynthet.74  
 
På ett helt annat plan är nu Brinkman en förebild inom det område som 

Schleiermacher sedan gör till sitt, nämligen den svärmiska känslans, vilket visar 

sig denna dag ute i Dieskau. Man ser framför sig hur Brinkman orerar och 

Schleiermacher lyssnar. Den sista kommentaren om diskretion kan tyda på 

Brinkmans egen trötthet på sitt pladder som alltid går vidare och används emot 

honom, vilket Schleiermacher lät bli.  Det behöver inte ha varit så, men Brinkman 

var allt som oftast något av spindeln i nätet i sociala sammanhang och det var t.ex. 

han som sammanförde Schleiermacher och Schlegel i Berlin ett antal år senare; ett 

möte som förlöste mängder av kreativ energi för Schleiermacher. I och med att 

Brinkman inte är någon framstående skapande människa och aldrig heller 

fullbordar sin universitetsexamen, så behåller han något av amatörens glada och 

naiva intresse. Den sidan hos Brinkman och hans ofantliga sociala kompetens, gör 

honom till något av ett lackmuspapper för tidens tankar, som han sedan för vidare 

till andra.  

 

Denna dag ute i Dieskau njuter dock Brinkman och Schleiermacher med 

”sybaritiskt estetiskt välbehag på en gång natur och litteratur och pröva alla 

särskilt vackra platser. De ligga på den lilla kullen under platanen. De sitta i 

lusthuset vid vattnet, och de promenera i de skuggiga alléerna. Överallt ha de med 

sig Wielands Agathon och uppbygga sig särskilt med den ’utmärkta sjunde 

boken’”75, och när de inte läser ur den så talar de oavbrutet om bergsrådinnan.  

    Christoph Martin Wieland (1733-1813) hade också han gått i pietistisk skola i 

och skrev i Agathon en hel del om sina svåra religiösa inre strider. Agathon var 

hans första bildningsroman, och var delvis självbiografisk. Det måste ha varit ett 
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betydelsefullt möte mellan Brinkman och Schleiermacher, där de låg i gräset och 

läste högt ur en bok som var skriven av en man som gått samma väg som de själva 

nu var på väg att vandra. Wieland var något av en epikuré76 men det som är 

viktigast att framhålla i detta sammanhang är hans lätta ironi som blev till en 

skepsis gentemot överspänd idealism. I Schleiermachers senare teoribygge, och 

framför allt i hans senare dialog med Hegel, så var den ironiska distansen till 

idealismen – som går att spåra ifrån Wieland - kanske en mycket viktig byggsten. 

Det som lockade i Agathon denna dag i Dieskau var måhända de gånger då 

Wieland ” förirrade sig ”…”likt franska förebilder, i lättfärdighet, som dess värre 

ifördes en högst retande dräkt. Rokokons skalkaktiga erotik,  i rosiga färgspel”77  

 

Brinkman avbröt sina studier i Halle innan de var avslutade, precis som 

Schleiermacher, och begav sig mot slutet av år 1790 hem till Sverige. Den yttre 

orsaken var moderns död men i bakhuvudet fanns även en önskan om att söka sig 

en tjänst hos kungen. Han börjar idka umgänge med detta i sikte och i ett samtal 

med en major Ingellotz, som påstår ”att han ej skulle kunna vilja anförtro sig till 

någon som ej trodde på Gud och odödligheten”78, så undviker Brinkman att 

redovisa sin religiösa ståndpunkt, vilket var smart med tanke på hans ambitioner. 

Mycket smart med tanke på att det i början av nästkommande år skulle vara slut 

på Gustav den III:es liv och den nye konungen skulle komma att införa en mycket 

striktare syn på religionen. Brinkman kommenterar Ingellotz uttalande i 

dagboken: ”Det är utomordentligt bedrövligt, att mitt fädernesland ännu är så 

försänkt i mörker.”79 Detta uttalande leder honom sedan att vidare fundera: ”Vad 

skulle mina bekanta tänka, om de visste, att till och med Guds tillvaro och 

odödligheten äro för mig mycket för ovissa för att vara grundprinciperna för min 

moral.”80 Som vi ser så har Brinkman kanske ändå påverkats av Schleiermacher 

efter deras första möte. Inte enbart Schleiermacher förstås, utan hela den samtid 

som han levt i under sin tid i Tyskland.  

    Det är intressant att se hur han nu intar den position som Schleiermacher intog 

under sina ”olyckliga” år i Halle då de först möttes. Hur som helst så är det så att 

det är vid det tillfälle då han ger upp Gud som grundprincipen för sin moral, som 

han erhåller anställning hos Kungen av Sverige och förverkligar en av sitt livs 

drömmar, nämligen att bli diplomat. Han är år 1791 en Gudsförnekande 

statsanställd som umgås med många av samtidens kulturella personligheter; en 
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"cultured despiser" vars sociala sida kommenteras av hans biograf på följande 

sätt: 
 
De födda sällskapsmänniskornas personliga förhållanden till andra äro som vågrörelser, 

som sprida sig åt alla håll. Brinkmans förbindelser med människor ha i hög grad likhet 

med åt alla håll sig vidgande vågringar.81 
     
 

     

Del 2 

Vid tiden för Sveriges krig med Frankrike 1806, så återfinner vi Carl Gustav von 

Brinkman som Kung Gustav den IV:s fältfilosof i Greifswald, som är högkvarter 

för den svenska armén.  Sverige står i detta skede av krigsutvecklingen i ett 

mycket spänt läge gentemot Preussen där Schleiermacher och alla Brinkmans 

vänner bor, och det spända läget beror till viss del på Kungens häftiga humör och 

hans kombination av dåligt självförtroende och storhetsvansinne. Brinkman skrev 

senare mycket om Gustav den IV:e, vars karaktär han iakttog under förtroliga 

samtal i Greifswald. Kungen genomförde bland annat svenskt  statsskick i 

Pommern, mot invånarnas vilja med stöd av en stor krigshär. Han lät installera 

fyra stånd, avskaffade livegenskapen och lät även översätta svensk  katekesbok 

för landets undervisning. Detta skedde den 4 augusti 1806. Pommern slösades 

sedan bort av Kungen i hans krigsiver mot en allt för överlägsen fiende.   

    Men då vi återser Brinkman  är högkvarteret intakt och Preussen har en tid låtit 

den svenska hären vara i fred. Kungen tror direkt att det beror på respekt för ”de 

svenske” men istället är det ett hemligt fördrag med Frankrike mot löfte om att få 

Hannoverområdet som ligger bakom passiviteten.  

    Brinkman menar, i brev till  en Engeström, att han i dessa förtroliga samtal 

öppet kritiserat Kungen för sin hetsighet ”aldrig på ett stötande sätt” utan ”ofta 

med ömma tårar i ögonen”.82 

 

Under samma tid – på våren 1806 - samtalar Brinkman i högkvarteret med 

Thomas Thorild om filosofiska frågor. Brinkman beskriver dessa samtal i en 

brevväxling med Geijer 1823. Året innan samtalen med Thorild (1805) hade 
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Brinkman låtit trycka en bok med titeln Filosofische Ansichten83. Thorild var 

Professor i Greifswald och hade 1799 gett ut Arkimetrien, som Brinkman läst.  

Thorild hade läst Brinkmans bok med ”ett för mig alldeles oväntat deltagande, och 

deruti trott sig igenkänna så många urkundliga bevis af inbördes slägtskap, ’att oss 

emellan’ enligt hans uttryck, ’ej borde blifva fråga om någon rättegång, utan blott 

om en syskonförlikning i anseende till ett gemensamt arf.’”84   Thorild menar sig 

också vara intresserad av att översätta Brinkmans Ansichten men detta avböjer 

Brinkman med hänvisning till att Schleiermacher ju blivit kallad ateist i Tyskland 

när han gav ut sin bok Reden über die Religion 1799, och vad skulle då inte han 

(Brinkman) bli kallad i Sverige. Brinkman menade vidare att boken var tänkt för 

den tyska publiken och inte den svenska. I brevet till Geijer kommenterar han det 

Svenska Hofkanslernit, som var mycket litet upplyst 1806. Thorild förstår denna 

önskan att inte bli översatt och menar att han ”nästan glömt den Svenska 

upplysningens nu gällande Säkerhetsakt; men som Pommern ännu styres efter 

Tyska rikets grundlagar, så torde det vara oss  tillåtit att filosofera utan 

öfversättning.”85 Brinkman var  som vanligt mån om att inte bli missförstådd 

och/eller stöta sig med någon, men faktum var att även Thorild ju skrivit sin bok 

Aritmetiken på tyska och satt i säkert ”översättningsbo” även han. Talet om 

säkerhetsakt, är med största sannolikhet en ordlek och en lätt ironi över Gustav 

den IV:s stränga religionssyn, som rättade in medborgarna i ledet emot en 

lutheransk upplysningsteologisk variant där möjligheterna till andra tolkningar av 

det kristna budskapet var små. 86 

    Här sitter alltså två män mitt under brinnande krig och samtalar om filosofi och 

religion på ett sätt som de inte skulle kunnat göra om de befann sig i Sverige; 

samtidigt har de själva orsaken till den svenska censuren i sin absoluta närhet och 

denne koleriske kung träffar Brinkman varje dag och diskuterar politik med. 

Under sex månader träffades Thorild och Brinkman och det som skildras i breven 

till Geijer är framför allt Thorilds reflexioner över Brinkmans bok.  

    Thorilds syn på religionen var  baserad på uppfattningen om Guds känsla av 

kärlek till sin skapelse, i vilken han befann sig överallt. Den kristna religionen 

blev då en religion av kärlek och ära och det sätt varpå människan visade detta var 

genom dygd, som var det enda sättet för människan att vara sann människa. Gud 

är själv förebilden/grundprincipen för dygden. Enligt Thorild vill Gud vetas men 

hon vill också liknas, på det att människan blir en gud i det lilla; ”Gud 
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naturaliserar och humaniserar sig, på det  menniskan må kunna divinisera sig, det 

vill säga på det att naturen måtte förherrligas till himmel och menniskan till 

engel.”87 Här blandas ett kalvinistiskt tänkande om ära med tidens förkärlek för 

panteism; att allt genomflödas av Guds kraft. Men det finns också något som 

pekar fram emot det Hegelska tänkandet med talet om hur Gud blir mänsklig och 

hur människan blir gudalik; alltså ett samarbete där bägge växer i anden. Sedan 

finns det mot dygd orienterade, kantianska upplysningstänkandet kvar hos 

Thorild, vilket kanske inte gjorde honom lika känslig för ”den Svenska 

upplysningens Säkerhetsakt”. Thorild hade i alla fall mycket svårt  för Brinkmans 

”individuella förkärlek för Kristendomen, eller hans, ’blott poetiska behof av en 

personlig Gud’”88 Det som är intressant är att Thorild sedan fortsätter med att 

påstå sig ”här och der upptäcka koppärr efter fordna djupt intryckta Hernnhutiska 

fördomar,”89 Professor Eberhard hade gjort samma anmärkningar då han läst 

Brinkmans bok och tyckte inte sig kunna känna igen den efter ljus hungrande, 

frisinnade själ som han mött just efter Brinkman lämnat Herrnhutarna. Brinkman 

berättar för Thorild vad han svarat Eberhard, nämligen ”att min känsloömma 

filosofi mer än någonsin älskade ljuset, men äfven kände behovet  af värmen.”90  

Brinkmans bok är direkt inspirerad av Schleiermachers Reden über die Religion 

och även om han uttrycker Schleiermachers tankar något annorlunda så håller han 

sig på väsentliga punkter till den. Thorild undrar om inte religionen klarar sig utan 

”bilden af en personlig Gud?”91 Brinkman försvarar sitt begrepp ”af personlighet, 

nyttjadt om det högsta väsendet, såsom ingalunda inskränkande, utan blott 

ovillkorligen, och till en viss grad antropomorphiskt emedan annars intet 

förhållande emellan Gud och vår personlighet vore tänkbart.”92 Observera den 

stora skillnaden att – i schleiermachersk anda – allt ses från en mänsklig horisont. 

Gud, naturen, universum och människan är kvar men de är betraktade utifrån 

människan och hennes personlighet; just den människan alltså. Brinkmans sätt att 

se på Gud, som om han hade en personlighet är dock inte riktigt 

Schleiermacherskt; som mer talar om människan i allmänhet. Att, som Brinkman, 

tala om Guds och människan personlighet som förutsättningen för ett förhållande 

mellan dessa, närmar sig det hegelska tänkandet. Detta förhållande anser 

Brinkman att man kan kalla poetiskt, ”emedan religion, Filosofi och Poesi för mig 

utgjorde en helig odelbar Treenighet,”93  Några ”systematiska rättigheter”94 hade 

aldrig Brinkman förespeglat sig själv och i ljuset härav får man se denna 
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’treenighet’ som verkar vara inspirerad av Schleiermachers uppdelning i 

religion/känsla, moral/aktivitet och kunskap/tänkande; vilka – enligt 

Schleiermacher - samtidigt stod i ett beroendeförhållande till varandra.   Brinkman 

menar att Thorild var rädd för all slags förståndssnöpning eller vantro och att detta 

kunde leda Thorild till ren Gallicism uti upplysningsläran eller till profana 

lovsånger över revolutionens bildstormande puritanism. Det är inga dåliga 

anklagelser Brinkman kommer med (i brev många år senare utan att Thorild kan 

svara eller höra) och han karakteriserar sedan Thorild som en person vars tankar 

till syverne och sist utmynnade i Dygden som det enda rätta. Thorild lät sig dock – 

enligt Brinkman - övertygas och: 
 
insåg snart, att religionen hos mig aldrig fjettrade den friaste förnuftsforskning; att 

jag ej såsom en träl, utan blott såsom en trogen vän, slutit mig till den af så många 

skumöjda fördomar banlysta kristendomen; och att jag ej i följd, utan i trots af min 

munkiska uppfostran, ännu vördade en högre Vishets eviga sångmö; af hvilkens 

oformliga, eller missförstådda sinnbilder jag förut, slaviskt knäböjande, förväntat 

underverk, och himmelska hänryckningar, istället för att inom dödlighetens område 

barnsligt åtnöjas med Känslas och Hoppets profetiska aningar.95   
 
Här är hela Brinkmans väg beskriven med hans egna ord. Vi ser hur han själv 

upplever sig ha valt kristendomens grundsanningar och inte förblivit dess träl. 

Han säger sig ha slutit sig till den trots sin tid hos Herrnhuterna. Vad han då säger 

är att han varit helt och hållet sekulariserad och sedan slutit sig till kristendomen 

och att han funnit en väg som passar honom trots att han har så många negativa 

associationer till det kristna. Det kanske viktigaste som han här formulerar är att 

han inte längre förväntar sig underverk eller himmelska hänryckningar utan att 

han i detta livet istället barnsligt åtnöjas med Känslan och Hoppets profetiska 

aningar. Denna sista rad skulle man kunna tolka som att han med den lutheranska 

vissheten om sin egen rättfärdighet nu har erhållit en ny syn på förhållandena 

mellan sina känslor och Guds realitet och att han inte funderar över, eller 

förväntar sig, underverk utan vilar i Känslan som föder Hopp och aningar om ett 

bra liv. Brinkmans livsförståelse baserar sig då på föreställningen att föremålet för 

tänkandet som sådant är människan och allt vad det innebär att vara människa. 
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I en essä kommenterar Brinkman sin Filosofische Ansichten och menar om den 

allmänna utgångspunkten följande:  
 

Vid alla de undersökningar jag vid en framskridande utbildning så ofta förnyat, har 

alltid den verkeliga menniskan med alla hennes segrande känslor och öfversinnliga 

aningar, varit mitt hufvudämne, aldrig blotta tankeskapelser af en ifrån dessa 

svagheter söndrad förnuftsvarelse.96  
 
Dessa formuleringar är ”nya” för tiden och visar spår av den i tiden framväxande 

historicismen och hermeneutiken. Det konstiga är att detta inte syns i Brinkmans 

litterära texter, eftersom karaktärerna där ofta är just tankeskapelser i en 

klassicistisk anda, intryckta i en uråldrig form där de framstår som platta 

tankefigurer. Här har Brinkman återigen snappat upp tankar ifrån samtiden men 

inte lyckats göra konst av dem. I brev och dagböcker lyser de desto klarare och 

det är ju där han har sin styrka.  Även Borelius lägger fram Schleiermachers 

tankar för att läsaren skall förstå vad som står skrivet mellan raderna i Brinkmans 

uttalanden, eftersom han inte på alls samma vis som sin vän Schleiermacher kan 

uttrycka den klara visionen av religionen som känslan för det oändliga och 

självets relation till det oändliga universum, som är alltet och i slutändan Gud. 

Hos Brinkman formuleras dessa tankar luddigare, med hjälp av mer romantiskt 

klingande figurer som ”hjärtats filosofi” eller ”själens poesi”. 

     Brinkmans formuleringar är å andra sidan ibland lagom respektlösa gentemot 

Schleiermachers för att det skall öppnas en möjlighet att förstå något som inte är 

tydligt i originalet. När Brinkman – som vi såg i resonemanget ovan - talar om 

”Guds personlighet” och Thorild kritiserar honom för detta behov av en 

metafysisk Gud, så inser man också hur kritiken mot Schleiermacher trodde att 

Schleiermacher talade om Gudsrepresentation, som är viktig att skilja ifrån 

Gudsbegreppet. Gudsrepresentation är en inre bild av egna Gudserfarenheter som 

en person sedan projicerar på det som är Gudsbegreppet; vilket är det som det 

talas om i gudsbevis. Hur lätt var det inte att avfärda Schleiermacher med att det 

han talade om bara var en inre bild!? 

 



 37 

Vi har sett hur Brinkman gått ifrån gudsförnekelse till en ganska tydligt 

formulerad tro. Varför? Beroende av Vad? Svaret på den frågan är givetvis  

mycket svår att få svar på, och svaren är nog flera.  I hans utläggning ovan om hur 

han i alla undersökningar i sin utbildning – som han alltid förnyat – menar sig 

alltid ha haft den verkeliga menniskan med alla hennes segrande känslor och 

översinnliga aningar, som sitt huvudämne; vad är det han då talar om?  Man får 

intrycket av att han talar om de verkliga människor han möter hela tiden i 

salongerna eller andra delar av livet; inte de karaktärer han skapar. Brinkman 

förkroppsligade den sorts person som Schleiermachers Reden über die religion 

var skriven till. Han var en person som älskade att känna sig vara i kontakt med 

andra, både brevledes och i salongen. Schleiermachers känsla av självets 

samhörighet med universum var en realitet för Brinkman. Under dessa  år, 

emellan del 1 och del 2 i min uppsats, så har Brinkman först etablerat sig som en 

central person i Berlins salonger och sedan lämnat ”sin andes hemland” Tyskland 

för en diplomattjänst i Frankrike och efter det en vistelse i Sverige. I Frankrike 

fick han möjligheten att jämföra de tyska salongerna med de franska, och kunde 

konstatera att de inte alls hade samma intimitet och att de inte alls byggde på en 

vänskapskrets som i Tyskland. Denna vänskapskrets upplevde samhörighet även 

när de inte sågs, då man istället skrev brev till varandra. Denna samhörighet 

kommenteras både av Brinkman och Schleiermacher.  

    När Brinkman efter tiden som diplomat i Frankrike, runt år 1800, befann sig i 

Sverige så ryktades det att han skulle få återvända till Frankrike, något han inte 

såg fram emot. Helt plötsligt uppkommer istället situationen att han får välja 

mellan Paris och Berlin. Han väljer självklart Berlin och det mottagande han får i 

Berlin är översvallande. Han upplever hur han där hör hemma. Detta är 1801 och 

det är salongskulturens allra mest spännande och expansiva fas, där prövande av 

tankar och attityder är radikala och vågade. Det är ett år sedan Reden über die 

religion kom ut och boken diskuteras livligt. Under det att boken skrevs så 

umgicks Schleiermacher i salongerna – introducerad av Brinkman – och 

salongernas diskussionsforum, med dess kombination av privat och offentlig 

karaktär, hade förmodligen ett avgörande inflytande på Schleiermachers tänkande. 

Schleiermacher har bland annat skrivit en bildningsteori i boken Versuch einer 

Theorie des geselligen Betragens, som är direkt inspirerad av salongens 

umgängesmönster. Enligt honom ”kan salongens kommunikation frigöra 
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individen från de begränsningar som finns såväl i yrkeslivet som i den privata, 

husliga sfären. Hos honom finns också föreställningen om livet som ett konstverk. 

I salongerna skapas en sådan gemenskap genom individernas fria, bildande 

samvaro, inte genom enskilda konstnärliga verksamheter.”97  Rahel Levin, som 

drev den enda salongen som ogift kvinna, var vän till både Schleiermacher och 

Brinkman och hennes styrka låg i att hon var en inspirerande talare och 

samtalspartner. Hon var en sanningssägare som hade unika psykologiska insikter 

och hon kunde formulera sig både originellt och träffande. Hon beskrivs som 

salongsvärdinna med ett auditorium, inför vilket hon ibland fungerade som en 

slags sibylla som fick ingivelser ifrån ovan.98 Schleiermachers texter och tankar 

har ett mycket nära samband med dessa situationer, där talet föds ur möten med 

andra. För Brinkman var det med allra största säkerhet här som hans tro vände och 

blev  personlig och från och med då byggs på känsla. Kombinationen av att känna 

sig ha kommit hem till vännerna och till det sätt att leva som han sedan försökte 

återskapa i hela sitt liv, senare hemma i Sverige, var det som öppnade upp honom 

och fick honom att lyssna. I och för sig så skulle man kunna säga att han återigen 

bara agerade lackmuspapper för tidens tänkande, men han valde en väg och den 

talade han sig varm för. Schleiermacher visste att Brinkman höll med honom, 

vilket kan utläsas i den tillägnan till Brinkman som han skriver i sin andra utgåva 

av Reden über die religion. Där ”kommenterar han den blandning av 

upplysningsanda och känslomässiga religiositet som de båda representerar: av de 

icke troende kommer de att uppfattas som svärmare och av de bokstavstrogna som 

fritänkare”99 

 

Brinkman använder denna tillägnan ifrån Schleiermacher i situationen där han 

samtalar med Thorild, som argument för att Thorild inte skall översätta hans 

Filosofische Ansichten. Det intressanta här är huruvida Gustav den IV:s religiösa 

’säkerhetsakt’ – som fick Brinkman att avstå ifrån att vilja översätta sin bok – 

satte Sverige på efterkälken i förhållande till resten av världen. Vad innebar det 

faktum att Schleiermachers tankar inte kunde publiceras i Sverige vid denna tid? 

Vad innebar det för uppdelningen statskyrka och frikyrkor? Innebar det att 

uppdelningen i Sverige blev  mer markant och annorlunda? Innebar det att de som 

var medlemmar i statskyrkan följde ”säkerhetsakten” och doktrinerna och att de 

som var medlemmar i frikyrkorna blev bokstavstroende? Innebar  det att 
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Schleiermachers tankar tog lång tid på sig att nå Sverige? En brevväxling som är 

både omtalad och stor, är den mellan Esaias Tegnér och Brinkman, som sträckte 

sig fram till Tegnérs död 1846. Där borde det finnas spår som avslöjar om 

Schleiermachers tankar nått Sverige. Det vi kan konstatera i denna uppsats är att 

Gustav den IV:s ”säkerhetsakt” påverkade Thorild och Brinkman till att inte 

översätta Brinkmans bok och att Brinkman i anslutning till det beslutet 

kommenterar att hans bok Filosofische Ansichten var skriven för den Tyska 

publiken och att den svenska skulle missförstå den. Den svenska  publiken hade – 

enligt Brinkman – kallat Schleiermacher för Ateist på ren hörsägen om Reden 

über die religion. 100 

 

Brinkmans nytänkande visade sig alltså inte i hans litterära texter, och boken 

Filosofische Ansichten  är i mångt och mycket ett hopkok av andras tankesystem. 

Ibland när han försöker vara nytänkare avslöjar han sig som den klassicist han är. 

När Brinkman kallar medeltiden för ”smaklös”101, så ställer han sig på 

upplysningstidens höga hästar och ser över denna mörka medeltid, bort mot den 

antika. 

 

En annan formulering skulle kunna användas som kritik gentemot mången tänkare 

med systematiska rättigheter:  
 
Hos varje systematiskt uppbyggt filosofisk lärobyggnad märka vi snart en mängd 

blindfönster, som äro ditsatta blott för symmetrins skull.102  
 
Han vidareutvecklar:  

 
Vår egen tillvaro får innehåll och värdighet blott genom den mest levande 

övertygelse om en evig och oupplöslig förening med universum. Det förflutna, det 

närvarande och det tillkommande – vad äro de annat än bildliga uttryck för att 

förtydliga det obegripliga i denna förening? Vad äro våra konstrika system annat än 

spekulativa kartritningar för den sinnliga föreställningen? Mer eller mindre 

noggranna uppritningar av godtyckliga gränser? De naturliga tror sig vår nuvarande 

begränsning finna blott där, varest någon imponerande företeelse som födelse eller 

död tyckes bjärtare avskilja det bortomvarande som en obeboelig zon. Utan hänsyn 
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till en högre astronomi betraktar vår kortsynta empirism även den andliga och 

moraliska världen, liksom en gång den fysiska, icke som ett klot utan som en yta, 

icke som rörligt utan som vilande. Godtyckligt färglägga vi då på de missvisande 

geografiska bilderna av denna avsöndrade yta ungdomens provinser med hoppets 

gröna eller glädjens röda färg, de närgränsande allt mattare och dödens yttersta 

Thule med gråa skuggor – men för vem skulle från en högre ståndpunkt denna blott 

horisontala utsikt över livet vara tillräcklig?103  
 

Här är Adam. Det är svaret på frågan ifrån Gud till Adam, men här överfört på 

Carl Gustav von Brinkman. Ifrån den av fadern ivägsände pojken som 

inlemmades i det herrnhutiska fromhetslivet och sedan rörde sig mot ett 

upplysningsteologiskt tänkande, över en moralfilosofi där Gud inte längre 

utgjorde en grundprincip för denna moral och till sist en tro baserad i mångt och 

mycket på de nya tankar som Schleiermacher gjorde gällande; så finner vi honom 

till sist formulera ovanstående lekfulla och öppnande sentens.   

    Han är starkt påverkad  av Schleiermacher, som i sin känsla av förening med 

Universum, menade att denna förening även gällde alla de som levt tidigare och 

att man kunde föra dialoger även med dessa. Detta var mycket användbart inom 

det nystartade ämnet hermeneutik som Schleiermacher introducerade. 

Hermeneutikens huvudsakliga uppgift var att försöka förstå vad en författare 

egentligen menade när han skrev en text. Hermeneutiken utvecklade sig sedan och 

den s.k. nyhermeneutiken använde texter för att se hur den kommunicerade med 

uttolkarens samtid. Man påstod sig kunna förstå texten bättre än författaren.  

    Att tolka uråldriga texter vars tolkning får en konkret användning i nuet och att 

kommunicera med alla tidsåldrar samtidigt är en självklarhet inom den judiska 

kulturen. Majoriteten av salongsvärdinnorna i Berlin – som både Brinkman och 

Schleiermacher hade brevkorrespondens med  - var av judisk härkomst. Kan detta 

ha påverkat Schleiermacher och Brinkman?  

 

I det postmoderna tänkandet hos Jean-Francois Lyotard finns det  plötsligt 

eruptiva i historien med som en central tanke. Lyotard talar också om det ständigt 

förträngda judiska i det Europeiska tänkandet.  Kanske har vi här att göra med en 

kombination av det förträngda judiska och det plötsligt eruptiva? Idén är  

tankeväckande. Schleiermacher kunde lite kortfattat kommentera det judiska med 
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att det snart skulle försvinna. Detta utan att kanske alltid förstå hur mycket av sitt 

tänkande han faktiskt fått ifrån det judiska. De centrala värdinnorna på salongerna 

var judinnor, som även om de – likt Rahel Levin – lämnade den judiska tron, 

kanske ändå förde med sig det judiskt-rituella in i salongslivet. 

    När man introducerar postmodernt tänkande så tar man ofta till exakt sådana 

bilder som Brinkman använder i citatet ovan; nämligen hur man applicerar 

tänkandet på olika geometriska former. Brinkman använder dessutom rörelsen 

som en storhet, vilket gör hans modell fantasieggande. Jag påstår absolut inte att 

Brinkman var postmodernist, eller ens postmodernistisk, bara att han befinner sig 

här när vi lämnar honom; mitt i en formulering som pekar framåt, kanske på ett 

mer exakt och fantasieggande vis än han förstod själv.  

    Några av de aktiviteter som kunde skapa sådana här spontana utkast, var 

Brinkmans livslånga relation till salongsumgänget och brevskrivandet. Han var i 

dessa sammanhang nästan alltid var den mest mångordade, som aldrig tog till 

förkortningar eller ansåg något ämne ovärdigt en längre utläggning. Ett brev ifrån 

Brinkman kunde vara 80 sidor långt. Detta ledde till skapandet av ett nytt verb: att 

”brinkmannisera”.104  

    Detta sista är viktigt för att förstå Brinkmans livsförståelse. Att han inom sig 

och i salongslivet hade ett sprudlande nytänkande som inte ryggade tillbaka för 

något i sin nyfikenhet, men att detta nytänkande inte tog sig några uttryck i hans 

litterära alster. Det var i en snabbt utkastad tanke i ett socialt sammanhang eller i 

ett långt brev, som Brinkmans originalitet visade sig. Han skulle senare i livet – då 

han flyttat hem till Sverige för gott – fortsätta att utveckla brevskrivandets form 

och innehåll och sedan låta denna form påverka hans litterära alster. En av hans 

böcker fick namnet Tankebilder, aftryck för vänner och samtida, och denna 

undertitel ger boken en anstrykning av meddelande mellan vänner: ett brev. I det 

sista citatet ovan finns också bryggan mellan ny form och nytt innehåll. I denna 

hastigt utkastade sentens finns ett nytänkande, som tar sig formen av fritt 

tänkande. Kanske var det just de mängder brev som Brinkman skrev, som ledde 

fram till detta fria tänkande i skriftform. Att skriva brev var Brinkmans sätt att 

känna sig i kontakt med vännerna och livet. 

    Schleiermachers nytolkning av det kristna budskapet byggde på känslan av att 

vara ömsesidigt beroende av alla andra människor.  Brinkman har runt 1806 i 
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Greifswald tagit till sig det Schleiermacherska tänkandet i sin helhet och han 

skulle fortsätta att skriva många och långa brev.  
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Sammanfattning 
Den rörelse som vi uppsatsen kan följa, är en rörelse som är unik för Carl Gustav 

von Brinkman, men den är också i mångt och mycket en rörelse eller utveckling 

som många i skarven mellan upplysningstid och romantik gjorde. Denna rörelse 

kan beskrivas som en rörelse mot frihet men bort ifrån den kristna tron. Moral 

eller dygd var tidens största ideal och inom upplysningsteologin var Gud dess 

grundprincip, men inom vissa frihetligt sinnade kretsar föll till slut även Gud bort. 

I samtiden kristalliserades två tydliga grupperingar; de som lutade sig mot de 

kristna doktrinerna eller det pietistiska fromhetslivet utgjorde det ena, och de som 

lutade sig mot den naturliga religionen – som var något av den minsta 

gemensamma nämnaren för alla religioner i hela världen – eller ingen alls, 

utgjorde den andra. När sedan Schleiermacher fick sin samtid att se människan 

och utifrån henne börja omformulera de centrala kristna dogmerna, så räddades 

den kristna tron på så sätt att den blev en levande tro ute i ”världen”(som 

motsättning till inom en församling sluten). Den kristna tron blev ett 

diskussionsämne för de intellektuella och inte en enskildhet för invigda och från 

”världen” avskärmade.  

     

Carl Gustav von Brinkman speglar denna utveckling med sitt liv. Det faktum att 

mycket av hans upplevelser är de samma som Schleiermachers gör honom också 

intressant att följa och Brinkman är inte på långa vägar färdiganalyserad som 

bärare och/eller gestaltare av tidens idéer. 

    Det som är en av denna uppsats slutsatser är dock att Carl Gustav von 

Brinkman hade en utveckling som inleddes med en uppväxt inom den 

herrnhutiska församlingen och att hans utvecklingsbana sedan beskrev en rörelse 

ifrån det pietistiska mot det upplysningsteologiska vars idé om dygden och dess 

grundprincip i Gud inlemmades i Brinkmans tankar bara för att kort senare 

resultera i en syn på dygden där Gud inte längre var dess grundprincip. Utifrån 

denna position tog han sedan till sig Friedrich Schleiermachers tankar om religion 

som känsla för självets medvetande om sig självt i en ömsesidig relation med 

andra, naturen, kosmos och – i slutändan - Gud. Det är vid denna punkt som 

uppsatsen lämnar honom och konstaterar att Brinkman nått en position där han 

kan bejaka naturvetenskapligt tänkande och samtidigt vara kristen. Han kan 
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utifrån sin nya position vara kritisk gentemot traditionen eller Bibeln och ändå 

påstå sig ha en kristen livsförståelse. Han kan röra sig ute i världen och ända 

bevara sin identitet som kristen. Den kristna livsförståelsen begränsar honom inte 

utan öppnar upp för nya världar i t.ex. hermeneutikens namn där allt kan 

analyseras, tolkas och förstås. 

 

Att skriva om Carl Gustav Brinkman har för mig inneburit att jag har mött en man 

som levde för 200 år sedan som gjort en del erfarenheter som liknar mina egna. 

Att läsa tros- och livsåskådning har för mig inneburit känslan av att äntligen få 

formulera mig inom den kristna traditionssfären; en sfär som jag under hela mitt 

liv upplevt att andra haft monopol på. Min frikyrkliga omgivning när jag växte 

upp och min personliga upplevelse av att heller inte gå fram och välja/motta 

frälsningen in i Församlingen, gör att jag förstår Brinkmans känslor. Jag har själv 

haft en stor frihetslängtan och under perioder i mitt liv så har jag sökt mig till 

salongsliknande sammanhang i olika frihetliga kretsar. Detta har inneburit en 

glädje för mig i mitt umgänge med Brinkman, men det kan också innebära ett 

problem. Som Benkt-Erik Benktson nämner i sitt 7:e kapitel så finns det en risk 

att typbestämning inte bara har en ordnande eller beskrivande funktion, utan också 

en värderande.  Risken kan ju vara stor att Brinkman i min behandling bara blivit 

en variant av mig själv och att jag därigenom enbart tar upp det som passar mig i 

den beskrivning jag väljer av Brinkman. Detta rör i så fall antingen för uppsatsen 

perifera områden eller klart uttalade (d.v.s. icke dolda) och att den rörelse som 

Brinkman faktiskt gör och beskriver inte är påverkbar av min eventuella 

subjektivitet.  

 

I kapitlet om metod nämnde jag att jag skulle föra en diskussion om att rätt 

utlägga det kristna budskapet. En  av denna uppsats ambitioner har varit att närma 

mig Friedrich Schleiermacher och hans kontext igenom Carl Gustav von 

Brinkman. Detta kan ses som ett sätt att avläsa spåren ifrån Schleiermacher 

igenom Brinkman och vidare upp mot Sverige och mot min egen samtid. Det 

Schleiermacher säger handlar alltså om mig. Att jag skriver en uppsats om honom 

kan då ses som en liten länk till att rätt utlägga det kristna budskapet , på det sätt 

jag valt. Formuleringarna ifrån 1799 av Schleiermacher äger giltighet än idag. 

Möjligheterna för en dialog mellan olika religiösa eller sekulariserade grupper och 
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den kristna världen, bygger på en kombination av att vara trygg i sin egen identitet 

och att det i den tradition som denna identitet bygger på, finns ett tydligt 

formulerat bejakande av öppenhet och förståelse. En stor del av den grunden 

bygger på Friedrich Schleiermachers tankar.  

 

De möjliga vägarna vidare för en fortsatt studie av Brinkman är många. Hans 

relation till Schleiermacher både i tid och i rum, gör honom speciell. Att de 

dessutom liknade varandra på många plan, gör dem också intressanta att studera 

ihop. I bägges tänkande finns ett slags situationellt tänkande där myter får spegla 

en aktuell situation och sedan tolka denna på ett djupare plan. Det situationella 

tänkandet är mycket utarbetat och tydligt inom det judiska, men även inom 

postmodernt tänkande. I undersökningsdelens avslutning gjorde jag en hänvisning 

till postmodernism och judendom. I stycket om min metod hänvisade jag till 

Första Mosebok 3:9 och att föreliggande uppsats skulle ta upp relationen mellan 

det som Brinkman/Adam tänker och känner, när han gömt sig i busken, och Gud. 

Relationen mellan Brinkman/Adam och Eva skulle kunna vara ämnet för en annan 

uppsats, med ett klart uttalat genusperspektiv. 

    Det som vore intressant vore att försöka argumentera för är dessa tre (det 

judiska, det postmoderna och det genusrelaterade) sätt att betrakta Brinkman och 

Schleiermachers livsförståelse och deras oskiljaktighet. Att bägge dessa herrars 

naturliga sätt att identifiera sig med kvinnan hänger ihop med deras sätt att ta in 

det judiska tänkandet – låt vara många gånger omedvetet – och att de som följd av 

det kvinnliga perspektivet och det judiska i olika situationer öppnade upp sig för 

en mystik vars uttryck går att beskriva med postmodernistiska termer.  
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