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Ur: Washington Irving: Berättelser från Alhambra. Övers. Ulla Ericson. Alhambra 

förlag 2016. 

EFTERORD: WASHINGTON IRVING 

Av Kerstin Eksell 

Under 1800-talets romantiska tidsålder i Europa vaknade intresset för medeltiden. Konstnärer 

och författare reste runt bland ruiner och landskap på jakt efter det förflutnas mystik. Det 

arabiska väldet i Andalusien hade upphört genom spanjorernas erövring av Granada år 1492, 

men nu återväcktes minnet av dess säregna kultur.  

Det blev en amerikan som kom att skriva den klassiska reseskildringen om Andalusien, 

”Tales of Alhambra”, en man som redan vid sin ankomst till Spanien år 1826 var en etablerad 

och populär författare både i sitt hemland och i Europa.  

Washington Irving föddes år 1783, samma år som frihetskriget mellan den nya amerikanska 

republiken och England avslutades, och han var naturligt nog uppkallad efter George 

Washington. Han växte upp på Manhattan, New York, där  hans familj drev ett 

handelsföretag. Irving började tidigt skriva brev och historier för tidningar. Hans första bok 

handlase om New York, med den fiktive upphovsmannen Diedrich Knickerbocker. Boken var 

en satir över lokalpatriotism och samtida amerikansk politik och blev en succé.  

Redan som ung reste han runt i Europa och för att förbättra familjens handelsrelationer sändes 

han dit på nytt år 1815. Han stannade i sjutton år, men han sysselsatte sig inte med affärer 

utan med författarverksamhet. De första åren i Europa bodde han hos sin syster och svåger i 

närheten av Birmingham, England. Här utgav han ”A Scetch Book of Geoffrey Crayon, 

Gent”, ett trettiotal korta noveller, berättelser och essäer löst relaterade till varandra, som 

bland annat omfattar Irvings mest kända enskilda verk, ”Rip van Winkle” och  ”Legenden om 

Sleepy Hollow”. Båda novellerna är förankrade i Irvings amerikanska miljö, med motiv från 

den holländska och tyska invandrartraditionen i byarna på landsbygden utanför New York. 

”Rip van Winkle”  handlar om en fattig och mycket lat man som faller i förtrollad sömn och 

när han vaknar  till sin häpnad finner sig förflyttad tjugo år från sin egen tid till en senare 

generation. I  ”Legenden om Sleepy Hollow” kämpar den lilla stadens bråkstake Van Brunt 

med en utsocknes skollärare, Crane, om en flickas gunst. Crane har oturen att på en nattlig 

färd genom skogen möta den huvudlöse ryttaren, en dunkel gestalt till häst som kastar sitt lösa 

huvud mot honom. Båda novellerna skildrar en vardaglig, folklig miljö där det övernaturliga 
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plötsligt uppträder och förändrar villkoren. Huvudpersonerna, sympatiska men särpräglade 

individualister, förmår dock hantera situationen och dramat slutar lyckligt. Övernaturliga 

inslag är återkommande i den berättartradition Irving inspirerades av. Han presenterar dem 

utan förklaring men med ett visst avstånd som ger utrymme för sund skepsis och rationella 

förklaringar. 

Ett par år senare utkom  ”Bracebridge Hall”, med liknande uppbyggnad och även den under 

pseudonym. Båda böckerna blev genast framgångsrika, men den senare fick en del kritik i 

USA –  man ansåg att Irving beundrade engelsk aristokrati och följaktligen var lite 

oamerikansk. Från England flyttade Irving till Dresden i Tyskland där han kunde fortsätta sina 

studier av tysk folklore. 1823 slog han sig ner i Paris och stannade där i ett par år.  

Irving var känd som en trevlig och utåtriktad person. Vart han än kom i Europas städer fick 

han snabbt tillträde till sällskapslivet och idkade ett livligt umgängesliv med konstnärer och 

författare, diplomater och aristokrater. Han stod på vänskaplig fot med många intellektuella,  

bland annat var han god vän med Sir Walter Scott, en annan stor romantiker som gärna 

sysslade med äldre historiska epoker. En melankolisk sida av hans personlighet skymtar också  

i hans dagböcker; under de första åren i Europa led han inte sällan ibland av skrivblockeringar 

och han kunde vara deprimerad. Han ville skriva men ansattes av tvivel på sin förmåga.  

En resa till Spanien kom att markera en ny öppning i Irvings karriär. Wayne R. Kime, 

utgivaren av Irvings dagböcker,  skriver i sin introduktion  till  volym IV, den om 

Spanientiden: ”Hans stillsamma dagar med forskning i de stora arkiven och biblioteken i 

Madrid och Sevilla, hans ”sense of accomplishment” med böckerna om Columbus och 

Granada, och den samstämdhet han efterhand kom att känna med spanjorerna, gjorde att han 

senare betraktade epoken som den när hans författarskap blev vad han egentligen ville att det 

skulle vara  och hans litterära projekt från perioden som ”mental tonics”.1 

Bakgrunden till resan var att  nya spanska dokument hade publicerats om Columbus´ erövring 

av Amerika. Man föreslog Irving att han skulle komma till Madrid för att översätta den 

spanska publikationen till engelska. Irving anlände til Madrid i februari 1826. Han fick bostad 

hos en bibliofil med stort bibliotek och lyckades också ordna tillgång till andra bibliotek och 

arkiv i staden. Snart förstod han att han hittat ett ämne, Spaniens äldre kultur och historia, som 

fascinerade honom och som erbjöd ett rikhaltigt material. Under de följande åren arbetade han 

                                                           
1Detta och följande dagbokscitat från: The complete works of Washington Irving. Journals IV. 1826-1829. Eds. 
Wayne R. Kime & Andrew B. Myers. Twayne Publishers. Boston 1984. 
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intensivt och produktivt med ett flertal olika uppslag samtidigt. Hans första arbete var en 

biografi om Columbus,”A History of the Life and Voyage of Christopher Columbus” som 

utkom år 1828.  För första gången publicerade han i sitt eget namn. Boken blev en stor 

framgång och han tyckte själv att han äntligen åstadkommit något betydande. En fristående 

fortsättning,”Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus”, utkom några år 

därefter (1831). Irvings historieskrivning är baserad på grundlig källforskning, som han också 

fick erkännande för, men hans färdiga text innehåller lite mer än sanningen, han  färglägger 

och broderar, lägger in fiktiva element för att göra redogörelsen livligare.  

Tidigt under sin Madridvistelse hittade han så ett nytt huvudspår, det arabiska väldet i 

Andalusien under medeltiden och den utdragna kampen mellan araber och spanjorer, som 

slutade med spansk seger. Han arbetade med ”A Chronicle of the Conquest of Granada” från 

augusti 1826 (boken utkom 1829), med ett verk om Umayyaddynastien i  Andalusien under 

700-900-talen, och slutligen med en biografi  över Muhammad. (De två sistnämnda verken 

utkom betydligt senare,  liksom för övrigt diverse korta berättelser som efterhand publicerades 

i olika tidskrifter. Material fanns att tillgå  i riklig mängd. Historiska krönikor, litterära 

berättelser, folkliga legender och anekdoter – med tiden hade en ansenlig dokumentation 

hopat sig som Irving nu kunde ta del av.  

Irving stannade två år i Madrid. Som vanligt fyllde han ut en del av tiden med att umgås i 

salongerna, där han snabbt lärt känna nyckelpersoner och blivit en välsedd gäst. Umgänget 

bestod av diplomater, engelska och amerikanska bankirer och köpmän, och spanska 

aristokrater,. På dagarna kunde han promenera i Retiro, den stora parken i Madrid, på 

kvällarna gick han på teatern eller på operan när tillfälle gavs. Han såg spanska 1500-

talsdramatiker som Calderon och Lope de Vega eller lyssnade på nykomponerade operor av 

Rossini. Ibland kom andra intellektuella på besök, som den amerikanske poeten Henry 

Longfellow och den skotske målaren Wilkie (som intresserade sig för 1500-talsmålarna 

Murillo och Velasquez).  

Största delen av sin vardag tillbringade han dock med att arbeta. Han besökte bibliotek, läste 

igenom böcker och manuskript, antecknade och skrev. Som typiskt i hans tid förde han 

dagbok och skrev brev och vi kan därför följa honom nästan dag för dag. Här är exempel på 

en typisk anteckning: ”Onsdag 9 augusti. Vaknar tidigt –går upp ½ fem. Promenerar med 

Peter (Irvings bror, min anm.) till Flodstranden– fin morg. –Tillbaka för frukost –Denna 

morg. talar om arbete med Conquest of Granada. Skriver på Columb. Kvällsromenad med 
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familjens damer & Ryans till Selacesträdgården, sedan till Prado –tillb. Hem & sitter vid 

fontänen – där jag berättar Historias om myst. Bilder.” 

Efter två år i Madrid gav sig Irving i mars 1828 iväg på sin långa resa till Sydspanien, väl 

förberedd efter sina studier. Hans första reseanteckning från Andalusien, från den lilla stade 

Andujar i den höglänta Jaenprovinsen, visar att hans förväntningar gick i uppfyllelse. Han 

noterar de rena husen, den behagliga, balsamiskt doftande luften, det vackra landskapet, en 

patio med citron och apelsinträd dignande av frukter. På kvällen promenerade han med sitt 

ressällskap längs Guadalquivir, den stora floden som flyter åt sydväst (genom Cordoba och 

Sevilla) Han hade äntligen kommit fram till ”this land of promise”, som han uttryckte det 

några dagar senare i ett brev till en god vän från.2  

Irving besökte Cordoba och fortsatte till Granada. Dagboksanteckningarna sväller, Irving 

beskriver landskap, monument, folk han möter, scener och episoder längs vägen, allt med 

inlevelse och entusiasm. I Granada stannade han ett tiotal dagar och antecknade febrilt allt han 

hörde och såg. Han lärde känna Mateo Ximenes, en fattig ung man som blev hans tjänare, 

guide och historieberättare i Granada. Och han fick tillgång till ett förnämligt bibliotek på 

6000 manuskript och andra verk från den arabiska tiden som samlats av hertigen av Gor. 

Sedan fortsatte Irving längs Andalusiens sydkust genom små fiskelägen och hamnar, över 

Malaga och Gibraltar och Cadiz upp till Sevilla, dit han anlände i mitten av april.     

Han slog han sig ner i Sevilla för ett år. Härifrån gjorde han en resa västerut till de platser där 

Columbus förberett sina expeditioner, som Palo och Moguer. Och då och då gjorde han 

utflykter i landskapet omkring Sevilla, som han beskriver i varma och lyriska anteckningar. 

Han registrerar landskapsdetaljer, bergskrön, floder och  ruiner. Lämningarna av moriska 

kvarnar och vakttorn bildar återkommande inslag. Överallt stiftar han bekanskap med 

lokalbefolkningen, alltid nyfiken och vetgirig söker han information om deras liv och 

traidtioner och skriver ner historier och sägner. Annars präglades  vistelsen i Sevilla av 

samma lugna vardagsliv som i Madrid. Irving skrev på sina projekt och studerade i bibliotek 

och arkiv på förmiddagarna, på eftermiddagar och kvällar umgicks han med 

bekantskapskretsen; tedrickning, middagar, teater- och operabesök avlöste varandra i en 

fridfull rytm. Vissa dagar flöt arbetet bra. ”Skrev hela dagen”, kan det stå,  andra är 

besvärligare: ”Regnig dag. Kunde inte skriva – läste hela dagen”. Columbusboken avslutades 

och efterhand engagerade han sig alltmer i arbetet med berättelserna omkring Granada, som 

                                                           
2 ”Journals IV...”, s. 137, not 19. 
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historien om de två systrarna och den om den förtrollade soldaten. Från början av januari 

1829 står det: ”Skrev lite grann på berättelser om Alhambra”.  

I april samma år  återvände Irving till Granada. Nu fick han bo i ett rum i det förfallna och 

halvt öde Alhambra och han umgicks med den excentriska  handfull människor som 

befolkade palatset. Han levde i en stämning av inlyssnande, behärskad av platsens atmosfär 

ssom var en blandning av visuell skönhet och dramatiska öden från det förgångna. Han 

arbetade för fullt på sin bok om Alhambra. Dagboksanteckningarna är inte längre daterade 

utan har formen av halvt utarbetade skisser till intryck, beskrivningar och berättelser som 

skulle bilda bas för boken. 

På sensommaren lämnade Irving Granada och begav sig till Frankrike. Efter ett mellanspel 

som diplomat på amerikanska ambassaden i London återvände han år 1832 till USA. Här 

kastade han sig över nya verksamheter. Han reste omkring i Västern och skrev tre böcker om 

sina egna och andras resor i området. Han fungerade som mentor för de unga amerikanska 

författarna, alltid redo att visa intresse och hjälpa nya begåvningar vidare. På hans inköpta och 

restaurerade lantställe Sunnyside utanför New York samlades vänner och bekanta. Han hade 

blivit en ikon i sitt eget land, en av de första ledande författarna i en ung nation.  

Ytterligare en gång skulle han komma att vistas i Spanien: åren 1842-46 var han USAs 

ambassadör där. Denna period upplevde han  dock som desillusionerande. I Madrid pågick 

maktkamper omkring barndrottningen Isabella II, ärkekonservativa krafter vid hovet och i 

armén motarbetade andra tronpretendenter och förhindrade genom intriger och maktspel alla 

försök att genomföra demokrati och parlamentarism i Spanien. Det var ett föga uppbyggligt 

skådespel. 

Tillbaka i USA fortsatte Irving sin författarverksamhet. Han skrev en biografi om den 

irländska författaren Oliver Goldsmith, en romantisk resenär som han själv, och avslutade sin 

gärning på magnifikt sätt genom en biografi på fem volymer över George Washington. 

Populär och uppburen avled han på Sunnyside 1859, endast ett par år före inbördeskrigets 

utbrott.  

Han har betecknats som essäist, novellist, biografiker och historiker, och periodvis verkade 

han som diplomat. Det har sagts att han var en föregångsman i sina litterära genrer och han 

skriver lättsamt och medyckande. I ”Tales of Alhambra” är han framförallt den romantiske 

resenären.  
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Den romantiska historieskildringen låg i tiden, och Irving behövde bara överta hela rekvisitan 

från den nostalgiska mytbildningen omkring det arabiska Andalusien som vuxit fram sedan 

medeltiden. Furstarna och de krigiska äventyren, vemodiga kärlekshistorier mellan riddare 

och deras utvalda damer, beskrivningar av de vetenskapliga lärdomarna, de överdådiga 

palatsen, den glittrande skönheten hos guld och juveler, allt som från början skildrats  i 

medeltidens litteratur med des enkla ideal och klara estetik hade tillvaratagits och 

vidareutvecklats i spansk och arabisk historieskrivning och litteratur.  

Den folkliga traditionen hade spunnit en egen tråd, en arketypisk historia med varianter, som 

handlar om hur en fattig man, en bonde eller en hantverkare, råkar hitta en av de otaliga 

skatter som araberna förmodades ha gömt före sin flykt från Spanien, en skatt som vanligen 

vaktades av en djinn eller av någon osalig arabisk ande.   

Irving bearbetade materialet och anpassade det till 1800-talets smak. Och hans egna 

amerikanska bakgrund underlättade anknytningen till folkliga sägner och berättelser. Den 

fattige och excentriske individualisten och de återkommande inslagen av det övernaturliga  i 

bymiljöerna  utanför New York på 1700-talet har beröringspunkter med mjölnaren eller 

smeden i den andalusiska byn som möter en irrande djinn om natten och med dennes hjälp 

hittar en fabulös skatt. Det är romantiskt, men där finns ett element av inlevelse och 

medkänsla – det var inte bara glans och prakt som engagerade Irving, han lyfter fram det 

mänskliga på en intim nivå.  

Hälften av boken handlar om författaren själv på plats, hur han upplever landskap, 

momument, levande människor, myter och legender. Resa och litterärt skapande smälter 

samman. Irvings egna upplevelser förmedlar övergången till ett avlägset förflutet. Möten med 

de excentriska invånarna i Alhambra och andra individer ur lokalbefolkningen skildras av 

Irving med omedelbar sympati och värme –han trivdes med spanjorerna och det märks i allt 

han skriver.  

Den historiska verkligheten bakom Alhambra och det arabiska Andalusien var mer komplex 

än vad som framgår av Irvings skildringar men ”Tales of Alhambra” kan ändå fungera som en 

ingång till det historiska Granada  just för att den uttrycker sambandet mellan resenärens nu 
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och historiens då; berättelsen eller  upplevelsen är ”osamtidig” för att låna ett uttryck av 

föfattaren Ulf Eriksson.3 

För övrigt gör man ständigt nya fynd från arabernas tid, mynt, husgeråd, böcker och 

manuskript som en gång murats in husvägen eller under källaren, när araberna tvingades på 

flykt. Om det fortfarande förekommer rapporter om djinner som hjälpt folk att hitta 

ovärderliga guldskatter får vi dock låta vara osagt. 

 

 

 

                                                           
3 Ur Ulf Erikssons novell  ”Mönster” I Det försvunna rummet. Albert Bonniers förlag, 2008, ss. 167-201. En 
glimrande syntes av nutida resenärers upplevelser i Alhambra och palatsets arkitektur som modern vetenskap 
förstår den. 
 


