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Abstract

In late 18th and early 19th century Britain, a new literary genre called The Gothic was created. It 

heavily featured architecture and its space in order to create atmosphere and emotional impact. The 

rise of the Gothic novel coincided with a growing interest in Gothic architecture. In order to gain 

knowledge about the conception of Gothic architecture during the romantic era, this bachelorʼs 

thesis investigates the correlation between medieval Gothic architecture and the Gothic literature of 

the 18th and 19th century. The base of this inquiry is a collection of pictorial and textual 

representations of the ruins of Netley Abbey, a 13th century Cistercian monastery.

The romantic revaluation of what the word Gothic meant – and what the architecture connected 

to it signified – was quite dramatic. The medieval Gothic architecture was supposed to convey 

godliness and sacred light, but in the Gothic literature it was presented as something dark and 

mysterious. By filtering the analysis of the representations of Netley Abbey through the typical 

traits of Gothic literature, the conception of Gothic architecture – which allowed for this significant 

revaluation of impression and visual rhetoric – of the romantic era is made distinct.

The ruins of Netley Abbey are consistently portrayed as something on the border between such 

categories as nature-culture, history-the present and sacred-profane. This creates the impression of 

an architecture that manages to uphold a constant liminal, sublime state. It also sets the ruins apart 

from reality, creating an heterotopia of time and space – a consecrated space for the sublime. This 

advances the idea of Gothic architecture as a bearer of an immanent numinousness.

Keywords: communitas, gothic, gothic architecture, gothic literature, heterotopia, liminality, Netley 

Abbey, numinous, the picturesque, ruin, ruin romanticism, the sublime

Nyckelord: communitas, gotik, gotisk arkitektur, gotisk litteratur, heterotopi, liminalitet, Netley 

Abbey, numinös, det pittoreska, ruin, ruinromantik, det sublima
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1 Titeln är ett citat ur R Macaulay, Pleasure of Ruins, Walker & Company, New York, 1953, s. 453.
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Inledning
Under det sena 1700- och tidiga 1800-talet var den gotiska romanen ny och populär, i synnerhet i 

Storbritannien. I romanernas melankoliska, mörka och mystiska vändningar spelade användningen 

av utrymme och scenerier en stor roll både för stämningsskapande och symbolik. Det är inte heller 

ovanligt att en byggnad får stå som titel för romanerna, till exempel i Horace Walpoles The Castle 

of Otranto, som brukar kallas den första gotiska romanen, eller borgen Udolpho i Ann Radcliffes 

The Mysteries of Udolpho.2

Den gotiska romanens framväxt sammanföll med ett nyintresse för den medeltida gotiska 

arkitekturen. Längre fram under 1800-talet grundade sig det brittiska intresset för gotisk arkitektur 

mycket på moral, nationalism och historieintresse. Det tidiga intresset för gotiken var emellertid 

mer fokuserat på ruinromantik och den förfallna arkitekturens sublima och pittoreska kvaliteter. 3  

Strax utanför Southampton i Storbritannien ligger ruinen efter klostret Netley Abbey. I början av 

1700-talet revs delar av byggnadskomplexet, inklusive kyrkan, och den ruin som senare blev 

föremål för både skönlitterära verk, avbildningar och turism skapades.4 Med utgångspunkt i 

framställningar av denna ruin undersöker uppsatsen de föreställningar om gotiken som var 

framträdande under romantiken. Skulle den gotiska litteraturen kunna räknas som ett led i 

återupptäckandet av den arkitektoniska gotiken?

Syfte och frågeställning
Syftet med undersökningen är att göra en studie av romantikens reception av den medeltida gotiska 

arkitekturen. Kontrasten är stor mellan den roll som arkitekturen får spela i den gotiska litteraturen 

– som något dunkelt och mystiskt – och den ursprungliga strävan med den gotiska arkitekturen,

viljan att framställa något ljust och gudomligt. I uppsatsen granskas bild- och textmaterial från 

1700- och 1800-tal med syftet att undersöka vilka föreställningar som fanns om den

gotiska arkitekturen och som tillät en sådan tolkningsförändring av dess visuella budskap. Projektet

syftar således till att göra en form av receptionsstudie av gotisk arkitektur just i samband med att

den gotiska litteraturen uppkom och blev populär.

2 M Fyhr, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Ellerströms, Lund, 2003, s. 10f, 64f.
3 S Bradley, ”The Englishness of Gothic: Theories and Interpretations from William Gilpin to J. H. Parker”, 

Architectural History, Vol. 45, 2002, s. 325-341; D Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism: 
The Case of Netley Abbey, 1750-1830”, Journal for Eighteenth-Century Studies, Vol. 37, nr.  3, 2014, s. 378-380.

4 English Heritage, History of Netley Abbey, hämtad 4 november 2015, <http://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/netley-abbey/history/>.
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Frågeställningen är därför formulerad som: Vilka föreställningar om den medeltida gotiska 

arkitekturen var det som, i litteratur om och avbildningar av Netley Abbey, lyftes fram under det 

sena 1700- och tidiga 1800-talet? Hur förhåller sig framställningarna i de olika medierna till 

varandra? Vilka konnotationer, i förhållande till detta empiriska material, har ordet ”gothic” och 

den arkitektur som kopplas till det under romantiken?

Material
För att kunna undersöka mottagandet av och synen på den gotiska arkitekturen läggs fokus i 

uppsatsen på visuellt och textuellt material inspirerat av en specifik byggnad, Netley Abbey. Under 

den aktuella tidsperioden var just denna ruin ett mycket populärt resmål. Materialet som finns att 

tillgå är rikt och innefattar bland annat en gotisk roman, Richard Warners Netley Abbey: A Gothic 

Story, flera dikter (exempelvis George Keates ”Netley Abbey, an Elegy” och ”Netley Abbey. 

Midnight.” av William Sotheby) samt både målningar och grafik föreställande ruinen.5 Under 

perioden 1800-1867 publicerades även tre separata guideböcker till ruinen.6 I uppsatsen analyseras 

den första av dessa eftersom den passar bäst in tidsmässigt, alltså A Companion in a Visit to Netley 

Abbey skriven av John Bullar.

Ett urval av de bilder och textkällor som föreställer Netley Abbey kommer att ligga till grund för 

undersökningen. De bilder som behandlas är valda som representativa bilder ur ett relativt 

omfattande bildmaterial föreställande själva klosterkyrkan i Netley. Kriterierna för urvalet är främst 

kronologiska – de valda bilderna har en tillkomst- eller publiceringstid i en period mellan 1805 och 

1833, när turismen var aktiv och intresset för platsens gotiska karaktär var etablerat (genom främst 

Warners roman och Sothebys dikt). Bildernas tillgänglighet under samtiden har också spelat in; tre 

av de fyra bilderna är grafik, publicerad i två olika böcker vid den aktuella tiden. Den fjärde bilden, 

Netley Abbey by Moonlight av John Constable, har en särställning i förhållande till de andra 

bilderna eftersom den är en målning. Denna är emellertid vald utifrån samma kriterier som det 

övriga bildmaterialet – men också för att det är en målning av en etablerad konstnär.

5 R Warner, Netley Abbey: A Gothic Story, Vol. 1&2, printed for William Lane, London, 1795;
G Keate, ”Netley Abbey: An Elegy.” i J Bullar, A Companion in a Visit to Netley Abbey: to which is annexed, Netley 
Abbey; An Elegy: by George Keate, Esq., printed by T. Baker, Southampton, 1800;
W Sotheby, ”Netley Abbey. Midnight.”, Poems: consisting of a Tour through Parts of North and South Wales, 
Sonnets, Odes, and an Epistle to a Friend on Physiognomy., R. Faulder, T. Baker, Bath, 1790, hämtad 6 november 
2015, <http://spenserians.cath.vt.edu/TextRecord.php?textsid=35202>.

6 J Bullar, A Companion in a Visit to Netley Abbey: to which is annexed, Netley Abbey; An Elegy: by George Keate, 
Esq., printed by T. Baker, Southampton, 1800;
P Brannon, The Strangerʼs Guide and Pleasure Visitorʼs Companion to Netley Abbey : Containing a Succinct 
History of the Building; Giving the Fullest Directions for Examining Every Part of the Ruin; Pointing out Distinctly 
the Former uses of the Apartments, and Clearly Explaining the Architectural Features : Being Completely Adapted 
as a Pocket Guide, Equally to the Pleasure Tourist and the Scientific Enquirer, published by the author, 
Southampton, 1851;
E H Jones, Adamsʼs Guide to Netley Abbey, published by John Adams, Southampton, 1867.
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Valet av textkällor är utfört på ett liknande sätt: tillkomsttiden och fokus på Netley Abbey är de 

huvudsakliga kriterierna. I förhållande till de skönlitterära texterna är urvalet emellertid riktat på ett 

sådant sätt att de tydligt gotiska texterna, Netley Abbey: A Gothic Story samt ”Netley Abbey. 

Midnight.”, hamnar i framkanten. Eftersom litteratur inom den gotiska genren producerats med 

Netley Abbey som specifik inspiration och det är denna genre som ligger till grund för 

frågeställningen är detta material särskilt relevant. För att balansera dessa texter används även John 

Bullars guidebok och till viss del korrespondens och dagboksanteckningar från tiden samt William 

Gilpins kortfattade åsikter om Netley Abbey i Observations on the Western Parts of England.7

Teori och metod
Med utgångspunkt i dessa primärkällor går det att utföra en receptionsstudie som knyter samman 

det som generellt kännetecknar det litterärt gotiska med framställningarna som gjordes av Netley 

Abbey. En formalanalys av bild och en kvalitativ innehållsanalys av text utökas med den djupare 

förståelse som begreppen liminalitet, communitas och heterotopi – samt semiotikens 

konnotationsbegrepp – kan ge.

Med avseende på romantikens syn på och förhållande till den medeltida gotiken är det viktigt att 

undersöka inte bara vad som skrivits om och avbildats som är just arkitektur. Frågor som kan ställas 

i förhållande till bilder är exempelvis: Vilken vinkel har man valt? Vid vilken tid på dygnet och i 

vilket ljus är bilden gjord? Hur mycket av övriga omgivningar är inkluderade? När 

förhållningssättet istället undersöks genom litteraturen kan relevanta frågor vara: I vilket skick 

beskrivs arkitekturen vara? Vilken typ av händelser och personer knyts till platsen? Vilken roll 

spelar byggnaden i texten? Flera av dessa frågor är möjliga och relevanta att ställa till skildringar i 

båda medierna, även om jag här delat upp dem med avseende på avbildningar och beskrivningar. 

Denna typ av frågor till materialet kan visa en föreställning om den gotiska arkitekturen som inte är 

uppenbar i enbart framställningen av själva arkitekturen. Genom att ställa frågorna runt omkring 

arkitekturen snarare än direkt om den bör det även vara möjligt att finna paralleller mellan 

framställningarna i dessa olika media.

För att kunna undersöka ett möjligt samband mellan intresset för gotisk litteratur och synen på 

medeltida gotisk arkitektur under det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet syftar metoden till att låta 

den gotiska romanens huvuddrag genomlysa framställningarna av klosterruinen i bild och text. 

Gotiken som litterär genre får alltså agera som ett filter varigenom skildringarna av den gotiska 

arkitekturen betraktas. Vad är det som lyfts fram inom den litterära gotiken som kan appliceras på 

7 W Gilpin, Observations on the Western Parts of England, Relative Chiefly to Picturesque Beauty: to which are 
added, a few Remarks on the Picturesque Beauties of the Isle of Wight., printed for T. Cadell jun. and W. Davies, 
London, 1798, s. 347-351.
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den arkitektoniska?

Inom gotisk litteratur är den subjektiva upplevelsen central.8 Att undersöka hur 

framställningarna av Netley Abbey förhåller sig till den enskilda individens perception och 

proportion blir därför en viktig del av undersökningen. Också kontraster och gränsöverskridande är 

mycket tongivande. Dessa är ofta både fysiska och mentala, där den kroppsliga förflyttningen, till 

exempel till staden eller till ett slott, speglar det psykiska gränsöverskridandet. I den gotiska 

litteraturen ställs binära motsatser mot varandra, till exempel natur-kultur, verklighet-dröm, dag-natt 

och så vidare.9 Dessa motsatspar fungerar på två sätt: dels skapar de tydliga uppdelningar genom att 

kontrastera varandra och dels skapar de gränser för personerna att förhålla sig till – och träda över. 

Uppsatsens metod för att undersöka detta i förhållande till Netley Abbey är att lyfta fram de binära 

motsatser som står att finna i de olika framställningarna. En analys av dessa motsatspar belyser den 

kontrastering och de gränser som de skapar – och upplöser.

Med avseende på detta är det relevant att diskutera begreppet liminalitet, såsom det har sin 

användning i antropologen Victor Turners texter. Liminalitetsbegreppet stammar från det latinska 

ordet för tröskel, limen. Inom antropologi används det för att beteckna ett av de olika stadierna i en 

övergångsrit. Begreppet syftar till att beskriva en övergångsfas mellan två platser eller tillstånd, den 

är alltså ett mellanläge – frigjort från de regler och samband som styr världen utanför. 

Övergångsritens första steg är en separation från utgångslägets tydligt definierade sociala tillstånd 

och fysiska plats. Denna separation leder till den liminala fas som är tröskeln till det nya tillståndet. 

Detta gränstillstånd är inte entydigt, just eftersom den som genomgår riten befinner sig mitt på 

gränsen mellan två stabila tillstånd. Här suddas gränserna ut. Den tredje fasen av riten är en 

övergång i det nya tillstånd som den liminala fasen lett till. Precis som i utgångsläget är det nya 

tillståndet tydligt definierat och regelstyrt.10

Liminalitet i förhållande till hur arkitekturen framställs blir – genom dess koppling till gränser, 

gränsöverskridande och därmed gränstillstånd – ytterst relevant för denna undersökning. Med hjälp 

av begreppet går det att undersöka vilken sorts tillstånd som Netley Abbey framställs i, med tanke 

på de binära motsatser, och gränserna däremellan, som lyfts fram i uppsatsen. I koppling till 

liminalitetsbegreppet blir också en annan term, communitas, relevant. De som genomgår en 

övergångsrit tillsammans brukar benämnas som ett communitas. I det liminala tillståndet, där de 

8 Fyhr, s. 64.
9 D Townshend, ”Transgression, writing and violence in romantic Gothic Fiction, 1794–1820”, Journal of Literary 

Studies, Vol. 13, nr. 1-2, 1997, s. 151; W Hughes, D Punter, A Smith (red.), The Encyclopedia of the Gothic, Wiley-
Blackwell, Malden, 2016, uppslagsord ”liminality”. Artikelförfattare: K Garner; Fyhr, s. 46.

10 V Turner, The ritual process: structure and anti-structure, Aldine Transaction, New Brunswick och London, 1997, s. 
94-96; V Turner, ”Frame, Flow and Reflection: Ritual and Drama as Public Liminality”, Japanese Journal of 
Religious Studies, Vol. 6, nr. 4, 1979, s. 465-467.
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sociala gränserna suddas ut, knyts band mellan deltagarna eftersom de alla befinner sig i samma typ 

av situation och detta är deras nya gemenskap.11 I diskussionen om dem som besöker ruinen och 

deras upplevelse av den blir communitasbegreppet tillämpbart.

I anslutning till definitionen av ruinen som en liminal plats blir också Michel Foucaults tankar 

om heterotopier användbara. En heterotopi är en ”plats” som skiljer sig från världen i övrigt genom 

att fungera efter sina egna regler och koder. Även om platsen ofta går att identifiera i verkligheten 

går den ofta inte att träda in i om man inte genomgår någon form av rit eller rening först. Även 

heterotopier som kan tyckas helt öppna är det bara till synes och utesluter den som träder in just för 

att personen träder in. Heterotopier har också förmågan att förena sfärer eller platser som normalt 

sett inte skulle kunna existera på samma plats. Det existerar också tidsliga heterotopier, där sättet 

som tiden uppfattas eller hanteras på inte är samma sätt som tid fungerar i världen i allmänhet. 12 De 

rumsliga och i synnerhet de tidsliga aspekterna av heterotopibegreppet är relevanta för denna studie.

Avgränsningar
De avgränsningar som är gjorda i undersökningen syftar till att göra det möjligt att lyfta ut 

framställningar av ett specifikt gotiskt byggnadskomplex för att utifrån detta material kunna dra 

några mer generella slutsatser. Avgränsningar är sålunda gjorda i både tid och rum: ruinen Netley 

Abbey har valts som ett representativt exempel på medeltida gotisk arkitektur som blev 

uppmärksammad under 1700- och 1800-talet. Mer specifikt är ett antal bild- och textkällor från 

denna tid valda som faktiskt empiriskt material för undersökningen. De avbildningar och 

beskrivningar som ligger till grund för uppsatsen är främst framställningar av Netleys klosterkyrka, 

snarare än byggnadskomplexet i sin helhet.

Arkitektur som nämns i övrigt tas upp som belysande exempel. Därför är dessa exempel också 

begränsade och mer allmänna referenser görs till såväl arkitektoniska stildrag som litterära genrer. 

Även om den våg av nygotiskt byggande som sammanföll med den gotiska romanens framväxt och 

ruinromantiken berörs i uppsatsen utgör den på intet vis undersökningens tyngdpunkt. Begreppet 

Das Unheimliche, främst associerat med Sigmund Freud, skulle kunna tillämpas i denna typ av 

undersökning, men kommer inte att beröras. Det historiska och nationalistiska intresse som drev 

den nygotiska rörelsen senare under 1800-talet fanns delvis redan under romantiken. Dessa 

inställningar till och föreställningar om gotiken är emellertid inte i fokus i denna undersökning och 

berörs bara delvis, som kontrast till intresset för det mystiska hos gotiken.

11 Turner, The Ritual Process, s. 96f.
12 M Foucault, ”Of Other Spaces”, övers. J Miskowiec, Diacritics, Vol. 16, nr. 1, 1986, s. 22-26.
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Definitioner
Romantiken är ett begrepp med många olika betydelser. Som kulturell strömning var den inte 

enhetlig eller simultan inom olika kulturformer. I denna uppsats används ordet främst som en 

tidsmarkör för det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet. Även den tid som ibland kallas 

förromantiken blir i denna uppsats kronologiskt kallad för romantik. Termen anger också ett visst 

kulturklimat där känslan, fantasin och det exotiska eller främmande är väsentliga.13

Terror är ett begrepp som är centralt för den gotiska litteraturen. I gotiska texter används ofta 

orden terror och horror i princip synonymt, för att beskriva huvudpersonernas känslor och 

iakttagelser. Inom den filosofiska diskussionen under romantiken hade de olika orden emellertid 

olika innebörder.14 Ann Radcliffe – en av de mest inflytelserika gotiska författarna – menade att 

terror utmärks av ”uncertainty and obscurity”.15 Medan terror skapar en form av medlidande och en 

”njutbar högstämd känsla” är horror mer explicit och våldsamt.16 Ett sätt att skilja de två begreppen 

är att definiera terror som en mildrad skräck och smärta, som därför är njutbar, och horror som en 

sorts terror som har överskridit en osynlig gräns och inte längre är njutbar.17

Nationalencyklopedin definierar ordet numinös som något ”som hör samman med gudomens 

väsen”.18 I denna uppsats ges ordet snarare den dubbla betydelse som Merriam-Websters lexikon ger 

det engelska numinous: som något med en andlig eller religiös karaktär av mystik eller vördnad.19

I uppsatsen benämns de bilder som skildrar ruinen avbildningar, medan de texter som skildrar 

den kallas för beskrivningar. Orden framställningar och skildringar används för att beteckna hela 

detta material, både bild och text.

Forskningsöversikt
Förhållandet mellan gotisk arkitektur och gotisk litteratur är allmänt erkänt men ”critically under-

researched” menar Dale Townshend, ledare för det nu pågående forskningsprojektet Writing 

Britainʼs Ruins, 1700—1850: The Architectural Imagination vid University of Stirling.20 De 

undersökningar som finns är ofta gjorda med en litteraturvetenskaplig ingång, och undersöker den 

roll som arkitekturen spelar i gotiska texter med fokus på den som kuliss och själsligt landskap för 

figurerna. Mattias Fyhr skriver i sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap, De mörka 

13 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”förromantik”, ”romantik ”, hämtade 26 december 2015, <www.ne.se>.
14 Fyhr, s. 36-41.
15 A Radcliffe, ”On the Supernatural in Poetry”, 1826, citerad i Fyhr, s. 41.
16 Fyhr, s. 39.
17 Ibid., s. 40.
18 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”numinös”, hämtad 1 januari 2016, <www.ne.se>.
19 Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus, uppslagsord ”numinous”, hämtad 1 januari 2016, 

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/numinous>.
20 ”Abstract”, Writing Britainʼs Ruins, 1700—1850: The Architectural Imagination, hämtad 15 december 2015, 

<http://gtr.rcuk.ac.uk/project/5A794787-7F46-4935-9052-2375C31EE373>.
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labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, att gotik inte utmärks av ”gotisk 

arkitektur, ruiner, onda munkar och liknande, men sådana inslag är de mest iögonenfallande”.21 Han 

vill undersöka textens underliggande egenskaper snarare än själva textens presentation av det 

visuella. Fyhr hävdar att beskrivningarna är av ”en litterär gotisk arkitektur, inte en autentisk, 

konsthistorisk eller realistisk”.22 I denna uppsats utgår jag ifrån att de litterära och visuella 

skildringar av den gotiska arkitekturen som studeras trots detta, eller till och med på grund av detta, 

kan berätta om de föreställningar som fanns om den under romantiken. En undersökning av ämnet 

som nyttjar både beskrivningar och avbildningar av arkitekturen i den utsträckning jag gör i 

uppsatsen tycks vara sällsynt. Istället för att se på arkitekturen och dess omgivningar som 

”rekvisita” för den gotiska litteraturens stämningsskapande, granskar jag framställningarna av den 

med fokus på själva arkitekturen och de egenskaper som tilldelas den.23

Föreliggande uppsats utgår snarare ifrån Linda Bayer-Berenbaums tankar om den djupgående 

korrespondensen mellan estetiska och filosofiska perspektiv i de olika formerna av gotik. Hennes 

bok The Gothic Imagination: Expansion in Gothic Literature and Art är mer interdisciplinär och 

behandlar bland annat sambanden mellan den medeltida gotiska arkitekturen och den gotiska 

litteraturen från 1700- och 1800-talet.24 Bayer-Berenbaum har alltså arkitekturen, snarare än 

skildringar av den, som empiriskt material och undersöker inte föreställningarna om arkitekturen. 

Hennes studie är avsedd att visa på likheter mellan litteraturen och arkitekturen genom att jämföra 

dem visuellt. Hennes övergripande paralleller är mycket givande, även om vissa av de likheter hon 

framvisar kan tyckas snabbt påfunna, exempelvis den gotiska arkitekturens visuella likhet med 

litteraturens skurkar.25 Det omnämnda forskningsprojektet i Stirling lett av Dale Townshend, lektor i 

English Studies, har en liknande ingång. Projektet är tvärvetenskapligt och syftar just till att 

undersöka de skiftande inställningarna till gotisk arkitektur i Storbritannien mellan 1700 och 1850. 

Projektet påbörjades i juni 2015, och har producerat några texter, däribland Townshends artikel 

”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism: The Case of Netley Abbey, 1750-1830”. Han 

fokuserar på hur texter om ruinen kunde påverka besökarens uppfattning av den. Townshends 

litteraturvetenskapliga inställning till materialet leder honom till slutsatsen att upplevelsen av de 

gotiska ruinerna var ett textuellt fenomen.26 Eftersom min utgångspunkt är konsthistorisk och jag 

studerar både bild- och textmaterial som skildrar arkitekturen blir också mina slutsatser centrerade 

21 Fyhr, s. 51.
22 Ibid., s. 56.
23 Ibid., s. 12.
24 L Bayer-Berenbaum, The Gothic Imagination: Expansion in Gothic Literature and Art, Fairleigh Dickinson 

University Press, Rutherford, 1982, s. 47.
25 Ibid., s. 69.
26 Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 392.
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runt detta snarare än den textuella hermeneutiska cirkel som Townshend presenterar. Genom att jag 

undersöker både bild och text hamnar fokus på vilka föreställningar om den gotiska arkitekturen 

som dessa skildringar lyfter fram, snarare än hur beskrivningarna kan påverka upplevelsen av 

platsen. Själva arkitekturens utseende och kontext såsom de presenteras i framställningarna ligger 

till grund för mina slutsatser.

Deborah Kennedy och Diane Long Hoeveler undersöker, var för sig, Storbritanniens gotiska 

klosterruiner och litteraturen som de inspirerade under romantiken – men med fokus på dessa 

ruiners katolska associationer och hur de mottogs.27 Detta är också en del av min studie, men inte 

som slutmål utan som en aspekt av föreställningarna om den gotiska arkitekturen.

Disposition
Uppsatsen inleds med en kort historisk överblick över byggnadskomplexet Netley Abbey och dess 

olika funktioner från uppförandet till och med den tid som uppsatsen behandlar. Efter detta granskas 

ordet gothic och dess olika konnotationer. Därefter analyseras hur ruinen framställs i förhållande till 

det subjektiva – alltså mänskliga proportioner och mänsklig perception. Detta följs av en 

undersökning av de olika binära motsatser som lyfts fram i beskrivningar och avbildningar 

föreställande ruinen, följt av en analys av Netley Abbeys olika funktioner under romantiken. Den 

därpå följande diskussionen knyter samman de olika framställningar av ruinen som analyserats och 

reflekterar över vad de kan säga om föreställningarna om den gotiska arkitekturen. Uppsatsen 

avslutas med en framåtblick mot möjlig vidare forskning.

Netley Abbey – en översikt
År 1236 började den dåvarande biskopen i Winchester, Peter des Roches, arbetet med att grunda ett 

nytt cistercienskloster utanför Southampton. Locus Sancti Edwardi, som klostret namngavs från 

början till följd av sin koppling till St Edward the Confessor, grundades tre år senare, 1239. Peter 

des Roches hade emellertid avlidit innan hans roll som grundare var fullföljd, och det dröjde inte 

många år förrän kungen själv, Henry III, hade tagit sig an rollen som grundare. Trots detta var 

Netley Abbey aldrig ett stort eller rikt kloster. Den tydligaste inverkan på platsen som Henry III 

faktiskt hade finns i klostrets arkitektur.28 På grundstenen, i basen på korsmittens nordöstra pelare, 

går det fortfarande att läsa kungens inskription: ”H: DI. GRA. REX ANGL. (Henry, by the grace of 

God, king of England)”.29

27 D Kennedy, ”The Ruined Abbey in the Eighteenth Century”, Philological Quarterly, Vol. 80, nr. 4, 2001; D L 
Hoeveler, The Gothic Ideology: Religious Hysteria and Anti-Catholicism in British Popular Fiction 1780-1880, 
University of Wales Press, Cardiff, 2014.

28 D Robinson (red.), The Cistercian Abbeys of Britain: Far From the Concourse of Men, Batsford, London, 1998, s. 
151-153.

29 Ibid., s. 152.
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Som grundare av det fysiska Netley Abbey (se bild

1 och 2), om än inte detta kloster som institution, hade

kungen troligen ett visst inflytande över dess

arkitektoniska stil. Westminster Abbey renoverades

och byggdes om i gotisk stil till stor del under Henry

III:s regeringstid. I synnerhet östfasadens fönster på

Netley Abbey uppvisar likheter med

Londonkatedralen och tyder på den inspiration som

arbetet där skänkt skapandet av klosterkyrkan.30 ”The

overall impression of the abbey church at Netley is of

a building straddling the ideals of Cistercian austerity

and rich cathedral splendour.”31 Med avseende på

arkitektoniska stildrag bör Netley Abbeys kyrka kunna kallas gotisk i högre grad än de tidiga 

cistercienskyrkor som snarare var ett mellanting mellan romanik och gotik. Kyrkans arkitektoniska 

element är i stort gotiska: spetsbågar, 

strävsystem, ribbade kryssvalv, 

lansettfönster; vissa fönster har också 

haft ett relativt avancerat masverk. De 

övriga klosterbyggnadernas arkitektur är 

inte mycket beskriven mer än som plats 

för munkarnas liv.32

När Henry VIII bröt med katolska 

kyrkan och stängde Englands kloster 

drabbades även Netley Abbey. ”None of 

its monks appear to have been renowned 

for their literature, or canonized for their 

fruitless austerities”, skriver John Bullar 

i sin guidebok.33 År 1536 blev Sir 

William Paulet ny ägare till byggnadskomplexet. Han omvandlade klostret till en tudorbostad, med 

30 Robinson, s. 152f; M Woodworth, ”The After-Lives of English Gothic” i L Cleaver och A Lepine (red.), Gothic 
Legacies: Four Centuries of Tradition and Innovation in Art and Architecture, Cambridge Scholars, Newcastle upon 
Tyne, 2012, s. 5.

31 Robinson, s. 153.
32 R Homan, The Art of the Sublime: Principles of Christian Art and Architecture, Ashgate, Aldershot, 2006, s. 46f; 

Woodworth, s. 5; Robinson, s. 152f.
33 Bullar, s. 16.
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Bild 1: English Heritage, ”Aerial of Netley 
Abbey.” Fotograf ej namngiven.

Bild 2: Alexander Hamilton Thompson, "Plan of Netley 
Abbey", 1952.



en fast men varsam hand. De flesta ändringar som gjordes i själva arkitekturen utfördes i rött tegel 

snarare än den sten som byggnaderna uppförts med från början (se bild 3). Kyrkans långhus 

omvandlades nu till en stor hall med kök, koret blev ett privat kapell och det södra transeptet 

byggdes om till Paulets privata våning. En del av klosterbyggnaderna revs, medan andra gjordes om 

på liknande sätt som kyrkan. Någon

gång efter 1676 såldes Netley och blev

snart i princip övergivet.34

Det övergivna bostadskomplexet

köptes så småningom, 1704, av en

snickare vid namn Taylor som ville riva

byggnaderna och sälja stenen. Flera

återgivningar av skedet, till exempel av

antikvarien Browne Willis, förtäljer att

Mr. Taylor började besökas av spöklika

munkar i sina drömmar, som varnade

honom från att fortsätta med sitt arbete

vid Netley. En natt drömde han att en

sten föll på honom från ett av fönstren i kapellet och att han dog. Varnad av detta omen, och 

ytterligare ombedd av en vän att inte fortsätta med sitt rivningsarbete efter att han berättat om 

drömmen, gick Mr. Taylor trots allt tillbaka till Netley och fortsatte. Samma dag föll verkligen 

stenar från ett fönster och dödade mannen. Denna berättelse upprepas i flera olika källor från tiden. 

Oavsett vad som egentligen hände på platsen står det klart att Mr. Taylor dog och att Netley Abbey 

övergavs i sitt ruinartade tillstånd.35 Denna subtraktion av material skulle fullföljas i flera etapper 

under 1800-talet, då det gjordes försök att riva och frakta bort alla delar av arkitekturen som 

bedömdes vara från tiden som bostad.36

Redan 1750 hade ruinen blivit ett populärt turistmål, och intresset skulle bara öka. De tre 

separata guideböcker till enbart ruinen som publicerades under 1800-talet, och de guideböcker till 

trakten som nämnde ruinen, är tydliga bevis på detta. Även de relativt stora mängder ruinpoesi som 

skrevs om platsen, Netley Abbey: A Gothic Story samt de skrönor som berättades om ruinen visar att 

klostret fascinerade. Ruinen utövade en stor dragningskraft på dem som var intresserade av historia, 

spökhistorier eller det pittoreska. Redan tidigt under Netleys tid som blomstrande turistmål 

beklagade besökare sig över den stora mängden människor som flockades vid platsen, till en början 

34 Woodworth, s. 5-9; Robinson, s. 153; English Heritage, History of Netley Abbey, hämtad 4 november 2015.
35 Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 381 & 391, Hoeveler, s. 223; Bullar, s. 26-28.
36 Woodworth, s. 10f; English Heritage, History of Netley Abbey, hämtad 4 november 2015.
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Bild 3: English Heritage, "Windows at Netley Abbey". 
Fotograf ej namngiven.



kanske inte direkt vid ruinen utan i trakten överlag. Efter ungefär 70 års estetisk turism hade ruinen 

verkligen blivit så populär att den blivit en turistfälla, komplett med försäljare och souvenirer. 37 I A 

Companion in a Visit to Netley Abbey, utgiven 1800, beskrivs hur sällskap ska hitta till den 

bondgård som ligger närmast ruinen, där guiden – som också serverar te i ruinen – kan hämtas.38 En 

besökare vid namn Mary Brunton skriver i sin dagbok, 15 år efter denna publikation, hur stånd där 

man säljer leksaker och kakor ”disgrace the entrance to these ruins”.39 I mitten av 1800-talet hade 

ruinen, ”where poets once discerned romance”, blivit en plats där det är troligare att de finner 

kvarlämnade sardinburkar.40

Vad var det som fick Mary Brunton och andra att bli så upprörda över förändringen i Netley 

Abbeys karaktär? Vad var det som dessa turister, ruinpoeterna och Richard Warner, författare till 

Netley Abbey: A Gothic Story, ville se i platsen och dess arkitektur?

Ordet Gothic
Själva ordet gothic användes i flera olika kontexter och på flera olika sätt under romantiken, och 

kunde beskriva till exempel ”styles of architecture, […] anything relating to the Goths themselves, 

as well as anything generally medieval”.41 Denna mängd av betydelser och konnotationer försvårar 

naturligtvis förståelsen av vad ordet signifierar i just detta sammanhang. I de textkällor som 

används i uppsatsen förekommer ordet sällan och i varierande kontext. Richard Warners roman 

kallas (liksom Horace Walpoles The Castle of Otranto) ”A Gothic Story” (min kurs.).42 I materialet i 

övrigt förekommer ordet främst i förhållande till arkitektur. Men är det gotisk arkitektur i den 

bemärkelse som benämningen har inom konsthistoria idag? Syftar den snarare på en allmän 

uppfattning om att det är medeltida arkitektur och det faktum att gotiken utgjorde en stor del av 

medeltidens arkitektur?

Beteckningen av den arkitektoniska stilen som gotisk var en nedsättande benämning på det som 

kallats för Opus modernum som tillkom under renässansen. Arkitekturen ansågs vara barbarisk och 

fick därför namn efter goterna.43 Denna barbariska konnotation är synlig fortfarande i koppling till 

37 P Hoare, ”Hampshire Gothic: The ruin, regeneration and apocalypse of Netley Abbey” i M Taylor (red.), 
Southampton: Gateway to the British Empire, I.B. Tauris, London, 2007, s. 68-71; Hoeveler, s. 229-231; 
Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 387-389.

38 Bullar, s. 10.
39 M Brunton, 1815, citerad i Hoeveler, s. 229.
40 Hoare, s. 71.
41 J Watt, Contesting the Gothic: Fiction, Genre and Cultural Conflict, 1764-1832, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1999, s. 13f.
42 Fyhr, s. 55.
43 Homan, s. 49; P Kennedy, A Modern Introduction to Theology: New Questions for Old Beliefs, I. B. Tauris, London, 

2006, s. 43.
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Netley Abbey under romantiken, till exempel i Mary Bruntons irritation över försäljarna i ruinen: 

”Sheltering woods and lonely situation have not been able to hide [the ruins] from their kindred 

Goths”.44 Trots att Brunton uppskattar ruinen och störs av försäljare och picknickande sällskap 

förutsätter hon på något sätt den gotiska arkitekturens barbari genom att jämställa den med sina 

samtidas barbariska beteende. Netley Abbeys arkitektur har alltså haft en viss konnotation till 

goterna. Emellertid användes inte ordet gothic i detta sammanhang, och kopplingen till goterna 

skulle kunna var gjord just genom etymologin snarare än en aktiv åsikt om arkitekturens uttryck. 

Brunton tyckte ju trots allt om ruinen i Netley.

Netley Abbey: A Gothic Story, A Companion in a Visit to Netley Abbey, Observations on the 

Western Parts of England och ett brev från Horace Walpole till Richard Bentley rymmer alla ordet 

gothic i någon kontext. Här berörs först de användningar av ordet som görs för att beskriva 

arkitektur. Beteckningen förekommer på detta sätt en gång i varje text. I de tre förstnämnda verken 

är det tydligt uttryckt att ordet används för att beskriva själva kyrkan snarare än någon annan del av 

ruinen. I Walpoles brev är detta inte klart uttryckt, men går att anta. De sammanhang som ordet 

gothic förekommer i är de följande (med publiceringsår – tillkomstår för brevet – utsatt): ”the 

spacious cathedral, whose […] roof was decorated with all the fanciful ornaments of gothic 

architecture” (1795), ”[f]ine Gothic pillars and arches […] supported [the churchʼs] beautifully 

ramified roof” (1800), ”[t]he great church has been a very elegant piece of Gothic architecture” 

(1782) och slutligen ”all variety of Gothic patterns of windows”(1755).45 Alla dessa användningar 

syftar klart på arkitekturen i sig och tycks utgå ifrån en viss gemensam nämnare i förhållande till 

vad de kallar för gotisk arkitektur. I hur hög grad kan denna föreställning om gotisk arkitektur 

stämma överens med dagens konsthistoriska uppfattning – och hur värderade man den gotiska 

arkitekturen?

Intresset för den gotiska arkitekturen i England växte fram under 1700-talet – både stilhistoriskt 

och som en nygotisk rörelse. Byggnader som Strawberry Hill och Fonthill Abbey byggdes under 

denna definieringsprocess av vad som faktiskt var gotiskt och varför stilen kunde och borde 

användas. Den brittiska stilindelning av gotiken som fortfarande används idag, gjord år 1817, 

möjliggjordes av de diskussioner som pågick och de analyser och tolkningar som gjordes under 

1700-talet.46 En medvetenhet om gotikens särskilda arkitektoniska språk växte alltså fram under den 

tid som det estetiska turistmålet Netley Abbey gradvis tillkom. I England framhölls skillnader i 

medeltida arkitektur för första gången 1734 – men de kallades båda för gothic: ”ancient and 

44 Brunton, citerad i Hoeveler, s. 229.
45 Warner, Vol. 1, s. 148f; Bullar, s. 36, Gilpin, s. 349, H Walpole, 1755, citerad i Hoeveler, s. 220.
46 S Lang, ”The Principles of the Gothic Revival in England”, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 

25, nr. 4, 1966, s. 245.
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modern”.47 I mitten av 1700-talet tycks ordet gothic i högre grad börja representera en specifik 

medeltida arkitektonisk stil – det som idag kallas för gotik.48

Horace Walpole var en av dem som försökte definiera de olika stilinriktningar som medeltiden 

gav upphov till. Hans fascination för det gotiska upphörde aldrig, men hans förhållande till stilen 

var ambivalent. ”One must have taste to be sensible of the beauties of Grecian architecture; one 

only wants passion to feel gothic.”49 För Walpole har den gotiska arkitekturen alltså konnotationer 

snarare till starka känslor än till ett estetiskt vackert uttryck. Nygotiken och nyklassicismen inom 

arkitekturen växte båda fram under 1700-talet. Att använda den gotiska arkitekturens språk snarare 

än antikens blir därmed ett aktivt val, och stilarnas olika konnotationer blir viktiga att räkna med i 

detta val.50 ”Gothic churches infuse superstition – Grecian admiration”, menade Walpole.51 I valet 

av gotiken över klassicismen kunde det alltså ligga en preferens för det emotionella och 

övernaturliga över det rationella.

Den andra användningen av ordet gothic är i titeln på romanen, som författaren benämner en 

”Gothic Story”. Gothic som en beteckning på något i allmänhet medeltida är en trolig förklaring till 

bruket av ordet i detta fall. Eftersom ordet har en stark konnotation till arkitektur, och namnet på en 

gotisk byggnad utgör resten av titeln, förs tankarna emellertid också lätt till just arkitektur. Även om 

ordet i detta fall inte direkt syftar på arkitekturen kvarstår konnotationen. Ordet gothic fick sin 

användning som litterär genrebenämning genom att historier av detta slag så ofta kopplades till den 

gotiska arkitekturen.52

Bruken av ordet gothic i dessa källor ger alltså en representativ bild av dess diversitet under 

tiden, men vad signifierar ordet? Det representerar främst en viss arkitektur, men också den tid 

under vilken denna arkitektur tillkom. Vilka konnotationer har alltså arkitekturen i synnerhet, och 

medeltiden i allmänhet, i de framställningar som uppsatsen behandlar?

Individens perception
Den subjektiva upplevelsen är en av den litterära gotikens grundstenar. Romanfigurernas känsloliv 

– ofta kopplat till deras uppfattning av miljön de befinner sig i – är i fokus och styr såväl handlingen 

som språket.53 Den värld som personerna befinner sig i kan då bli en form av själslandskap, där den 

47 Lang, s. 243.
48 Ibid., s. 243f.
49 H Walpole, Anecdotes of Painting in England, J Dallaway (red.), published by George Vertue, London, 1826-1828, 

citerad i Lang, s. 252.
50 Lang, s. 241, 251-256.
51 Walpole, citerad i Lang, s. 252.
52 D Townshend (red.), Terror and Wonder: the Gothic Imagination, British Library, London, 2014, s. 19f.
53 Fyhr, s. 63-66.
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yttre världen ”ʼinterioriserasʼ […] vilket bland annat gör att den kan förändras plötsligt och 

mardrömslikt”.54 Detta gör också att figurerna blir fångade av sin miljö – både den inre och den 

yttre; de är ”at the mercy of supernatural forces within and beyond the self”.55 

Den gotiska litteraturen har således mänsklig perception och proportion i fokus. Hur förhåller 

sig avbildningarna och beskrivningarna av Netley Abbey till detta?

Omätbarhet och oändlighet
I den medeltida gotiska arkitekturen är den vertikala strävan i byggnaden central. Den höga höjden 

och den vertikala betoningen är faktorer som gör att människan i förhållande framstår som mycket 

liten. ”The architecture

shocks the viewer out of his

normal perception of

himself and distorts the

magnitude of his

surroundings”, skriver Linda

Bayer-Berenbaum.56 Hon

menar att betraktaren,

genom att en längre stund

uppehålla sig i detta rum,

förändrar sitt perspektiv och

får svårigheter att behålla

sitt mänskliga perspektiv.

Byggnadens väldighet

normaliseras för betraktaren, som istället ser sig själv framstå som mycket liten.57 För Netley Abbey, 

som ruin, kan denna teori anses verka på två olika sätt. I framställningarna av den framträder kyrkan 

som en okänd storhet, vars omfång inte går att mäta upp eller beskriva. I den gotiska romanen 

beskrivs kyrkan (som ju då är hel) som ”spacious”, med ”lofty windows”.58 I guideboken, som har 

en mer saklig inställning och anger mått på de byggnader som den beskriver, nämns aldrig höjden 

på dem. Klosterbyggnadernas, inklusive kyrkan, bredd och längd anges med siffror, men det ges 

inte ens en uppskattning av höjden på någon av komplexets byggnader, varken i förfallen form eller 

54 Fyhr, s. 65.
55 Bayer-Berenbaum, s. 55-58.
56 Ibid., s. 55.
57 Ibid., s. 55-58.
58 Warner, Vol. 1, s. 148.
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Bild 4: William Westall, "Netley Abbey. The Chapel and South 
Transept.", 1828.



den höjd som till exempel kyrkan bör ha haft i originalskick. Läsaren medvetandegörs ändå om 

kyrkans en gång ansenliga höjd genom beskrivningar som ”[t]he roof, when perfect, is said to have 

had pinnacles, which served as land-marks”.59 Höjden betonas alltså, men utan att det görs försök 

att mäta eller definiera den ytterligare. Även avbildningar av ruinen framhåller delvis dess höjd – i 

synnerhet i förhållande till de människor som ofta är avbildade. I dessa bilder (se bild 4) är det 

emellertid själva ruinen och dess skick, snarare än människorna i den, som är i fokus. På så sätt blir 

det också ruinen och naturen i den som uppfattas som normaliserade i storlek. Människorna 

framstår, precis som Bayer-Berenbaum skriver i förhållande till den intakta gotiska katedralen, som 

onaturligt små och obetydliga. Detta medför också att ruinens proportioner/skala inte tydliggörs för 

betraktaren med hjälp av de avbildade människornas storlek. Snarare framstår den i avbildningen 

som ännu mer odefinierad i sin storlek och proportion.

För människan är höjd, till skillnad från längd och bredd, inte möjligt att mäta fysiskt. Netley 

Abbeys kyrkoruin är fullt möjlig att stega 

upp för att mäta på längd och bredd – men 

höjden går inte att mäta och faktiskt känna 

i kroppen: den är omätbar för våra kroppar 

och endast möjlig att ta in visuellt. Den 

fysiska förståelsen för höjden är därmed 

mycket begränsad i förhållande till 

förståelsen av längd och bredd.60 I en ruin 

som denna, som ju vid tiden för dessa 

avbildningar dessutom har förlorat större 

delen av sin valvslagning, blir höjden än 

mer omätbar eftersom taket i princip 

utgörs av himlen – och var börjar den? 

Ruinen Netley Abbey har på så sätt blivit 

högre i höjd än när den var en hel byggnad 

– den har blivit oändlig och därmed 

fullkomligt omätbar. Till skillnad från den 

gotiska katedralen som, trots sin vertikala 

strävan och sina obetydliggörande proportioner, faktiskt är en mätbar, avslutad byggnad – ett 

avgränsat kyrkorum – är ruinen verkligt oändlig och obegränsad.

59 Bullar, s. 37.
60 Bayer-Berenbaum, s. 69f.
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Bild 5: William Westall, "Netley Abbey. In the South 
Transept.", 1828.



I avbildningarna av arkitekturen, till exempel litografin ”Netley Abbey. In the South Transept.”, 

kan denna omätbarhet avläsas i vinklarna som arkitekturen avbildas i. Dessa gör den svår att 

uppfatta som något slutet och med förnuftet greppbart. I flera av bilderna, exempelvis bild 5, är 

avbildningen gjord så att ruinen ”skärs av” av bilden snarare än avbildas i sin helhet – eller så skär 

en del av arkitekturen av en annan del så att det inte är möjligt att veta när, var eller hur den faktiskt 

tar slut. I kombination med träd och buskar, vars ålder, art och höjd man inte vet, kan det vara svårt 

att få ett grepp om hur stor platsen är och hur byggnaden egentligen är strukturerad. 

Även om formen på de enskilda arkitektoniska elementen ofta framträder tydligt i 

avbildningarna blir helheten därmed svår att få en klar uppfattning om. Platsens upplösta karaktär 

och otydligheten i när arkitekturen faktiskt har sitt slut skapar en osäkerhet i förhållande till dess 

storlek – och som konsekvens av det också den egna storleken. I avbildningarna finns den 

normalisering av arkitekturens utsträckning och storlek som ifrågasätter och instabiliserar 

betraktarens egen position och storlek. Ruinen befinner sig i en sorts mellanläge mellan det 

utrymme som den rent materiellt upptar och den tankemässiga och plastiska omfattning som den 

har. Gränsen mellan vilka proportioner som kan anses normala i förhållande till människan suddas 

ut helt och ruinen får en odefinierad, omätbar karaktär.

Motsatser, gränser och gränsupplösande

Natur – arkitektur
En mycket viktig visuell aspekt av ruinen – i förhållande till den intakta byggnaden – är den roll 

som naturen innehar. När Netley Abbey lämnats åt sitt öde efter det misslyckade försöket att 

använda det som stenbrott dröjer det inte länge förrän växtligheten tar över ruinen.61 I ”Netley 

Abbey. Midnight.” beskrivs hur en ask växer i långhusets mittgång, murgröna slingrar sig genom 

fönsteröppningarna och mossa täcker marken.62 I avbildningarna samsas de gamla murarna med träd 

och klängväxter som fyller ruinen och skapar en skarp kontrast mellan natur och kultur. Samtidigt 

som kontrasterna framhävs medför detta att ruinen i högre grad blir en del av landskapet (se till 

exempel bild 5 och 7). Detta binära motsatspar har dubbla konnotationer.

I den gotiska litteraturen lyfts natur ofta fram som något paradisiskt, moraliskt högt och rent, i 

motsats till kulturens korrumperande makt. Ett exempel på detta är The Mysteries of Udolpho, där 

den lantlige hjälten Valancourt blir förförd av stadslivet i Paris, för att i slutet återföras till landet 

61 Hoeveler, s. 223; Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 387f.
62 Sotheby, ”Netley Abbey. Midnight.”, hämtad 6 november 2015.
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(naturen) och moralen – fortfarande med sin ursprungliga oförstörda karaktär intakt under ytan.63 I 

denna uppsats blir arkitekturen en symbol för kulturens i allmänhet och katolicismens i synnerhet 

degenererande effekter. Att naturen återtar kontrollen över resterna av den byggnad som stått på 

platsen skulle således kunna ses som något positivt – att balansen mellan natur och kultur återställs 

och att platsen återgår till sitt oförstörda, paradisiska tillstånd. Platsen för Netley Abbey skulle i så 

fall ha genomgått en process liknande den som personer i gotiska verk genomgår, där de börjar 

oförstörda, förleds in i ett moraliskt korrupt samhälle, för att sedan räddas tillbaka till den naturliga 

plats där de börjat sin resa.64 Den dikotomi som natur och arkitektur utgör med denna läsning 

framträder kanske allra tydligast i den inställning till platsens katolska denotationer som berörs 

under rubriken ”Profant, sakralt, katolskt”. Ruinen blir en del av landskapet och återgår således – 

men ändå med rester kvar av den förändring som platsen genom bebyggelsen genomgått – till 

naturen och det enkla och rena. När ruinen blir en del av landskapet är det emellertid inte som natur, 

utan som något som bryter med naturen och dess former.

Den pittoreska turismen – jakten på naturvyer som såg ut som landskapsmåleri – blev stor på 

1700- och 1800-talet. Den engelska parken, där man just använde landskapet för att bygga upp vyer 

för betraktaren, var den andra sidan av myntet. Follies, alltså prydnadsbyggnader placerade för att 

ge en så intressant och komplett vy som möjligt, blev vanliga i dessa sammanhang. Det norra 

transeptet från Netley Abbeys kyrka flyttades, av just denna anledning, på 1760-talet till trädgården 

på godset Cranbury Park av den dåvarande ägaren. Själva ruinen efter Netley Abbey kan sägas ha 

haft en liknande funktion – om än inte samma konnotationer – under den period av turism som 

förekom under romantiken.65

Ruinens placering i landskapet, som av de flesta tycks ha bedömts vara mycket fördelaktig, och 

dess alltmer framträdande integrering i naturen gjorde den till ett populärt turistmål. Till exempel 

skrev Horace Walpole om ruinen i ett brev (till Richard Bentley, 1755) att ”many trees are sprouted 

up amongst the walls, and only want to be increased with cypresses”.66  I A Companion in a Visit to 

Netley Abbey beklagar John Bullar att en storm har förstört mycket av den murgröna som förut 

prydde västfasadens fönster.67 William Gilpin som var tidens auktoritet gällande det pittoreska blev 

emellertid besviken på ruinen när han besökte den, något tidigare, för att skriva ännu ett verk om 

platser att se i Storbritannien. Kyrkan, medgav han, var ett gott stycke gotisk arkitektur, men det var

63 Townshend, ”Transgression, writing and violence”, s. 153-159.
64 Ibid., s. 153-159.
65 M Andrews, The search for the Picturesque: Landscape Aesthetics and Tourism in Britain, 1760-1800, Scolar Press, 

Aldershot, 1990, s. 3-9, ; Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 378; Kennedy, ”The 
Ruined Abbey”, s. 506; Lang, s. 250.

66 H Walpole, 1755, citerad i Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 389.
67 Bullar, s. 10.
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omöjligt att ”take a view” på något annat ställe än genom fönstren i öst- respektive västfasaden. 68 

Växtligheten tar över kyrkan, menar Gilpin, och skriver att den är så ”overgrown with thickets and 

ivy-bushes, that the greatest part of the building is invisible. A degree of all these, no doubt, would 

be ornamental; but like other ornaments, when they are too profusely scattered, they offend.”69

Avvägningen av hur mycket natur i förhållande till mängden kvarvarande arkitektur som är 

önskvärd är således inte helt lätt att göra. Gilpins pittoreska öga stöts av excesserna av växtlighet 

eftersom de tar över arkitekturen, både så att den inte syns ordentligt och så att det blir svårt att 

skapa vyer.70 Walpole och Bullar tycks snarare njuta av ruinens oförmåga att frigöra sig från 

växtligheten och vill snarare ha mer än mindre natur på platsen. I dessa beskrivningar och 

bedömningar av ruinen tydliggörs dess roll som del i det pittoreska landskapet – oavsett om den är 

lyckad eller inte. Dess estetiska kvaliteter ligger här i hur väl den kompletterar landskapet för att 

skapa den ultimata vyn för betraktaren.

Detta leder in på den andra konnotation som motsatsparet arkitektur – natur kan ha i detta 

sammanhang. Även om naturen i den gotiska romanen kan ses som platsen för det ursprungliga och 

oförstörda betyder inte det att den inte samtidigt behöver tuktas. Även de romanfigurer som rör sig i 

denna paradisiska miljö behöver en viss hjälp att förfina sin naturliga godhet – behöver kulturen – 

för att bli det bästa de kan bli. En sund balans mellan natur och kultur, och således växtlighet och 

arkitektur, är vad som eftersträvas.71 Balansen består inte i romanerna, och inte heller i ruinen efter 

Netley Abbey. När naturen tar över ruinen lyfts platsens karaktär av förfall fram. Här har byggnaden 

rämnat och tar ytterligare skada av murgrönan och mossan som växer i den. I avbildningarna, till 

exempel litografierna gjorda efter William Westalls teckningar (bild 4 och 5), smälter växtlighet och 

arkitektur samman till en enda miljö, varken inomhus eller utomhus. Klängväxterna tycks ligga 

utanpå väggarna som en muralmålning eller slingra sig runt pelare som en del av det arkitektoniska 

stödet.

Det binära motsatsparet är i allt fortfarande motsatser – men har ändå förenats i ett. Platsen 

skildras i ett liminalt läge, där gränsen mellan det som människan skapat och den obetvingliga 

naturen blir otydlig för betraktaren. Detta sker inte enbart för att det rent visuellt är svårt att se var 

arkitekturen börjar och växten slutar, utan också för att det blir svårt att veta vilken funktion de 

olika delarna fyller. Fungerar växtligheten enbart som nedbrytare av arkitekturen, eller kan den 

också fungera som stöd – och i hur hög grad kan växterna räknas som ornament?

Föreningen av natur och arkitektur i ruinen skapar således en osäkerhet och otydlighet. 

68 Gilpin, s. 349 & 351.
69 Ibid., s. 351.
70 Ibid., s. 349-351; Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 381f.
71 Townshend, ”Transgression, writing and violence”, s. 165-170.
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Kontrasterna dem emellan, både visuellt och med avseende på vad de kan tänkas representera, 

medför att kombinationen både förstärker och suddar ut gränsen mellan natur och kultur. Naturens 

sätt att ta över ruinen skapar ett visuellt intryck och en stämning av förfall och undergång, samtidigt 

som det alltså kan kopplas till en återgång till något ursprungligt gott. De skilda, men simultana, 

konnotationer som förenandet av dessa två motsatser skapar gör därmed platsen till något 

motsägelsefullt och åtskilt – till en heterotopi. Det är varken inomhus eller utomhus, varken skapat 

av människan eller naturligt framväxt, utan allt detta – samtidigt.

Ljus – mörker
I många avbildningar och beskrivningar är

kontrasten mellan ljus och mörker i ruinen

mycket framträdande. I William Sothebys

dikt är ett helt stycke ägnat åt att beskriva

kontrasten mellan den månbelysta

arkitekturen och den som befinner sig i

skuggan av en ask.72 Även i Netley Abbey:

A Gothic Story berättas om kontrasten

mellan det som lyses upp av månen och det

som skuggas av ett träd – i detta fall en

idegran: ”the mournful yew tree here

opposed its dark mass of shade to the beam

of the moon, and the lofty walls of the

monastery there reflected back the placid

ray”.73 Särskilt en avbildning av ruinen

framhåller samma typ av kontrastskapande,

nämligen en illustration (kopparstick) i The 

Beauties of England and Wales, ”Netley

Abbey. View towards the East from the

Transept.” I denna bild framhävs

skuggspelet tydligt i både arkitektur och

natur, men det ligger också något mystiskt

över bilden eftersom det inte är tydligt

72 Sotheby, ”Netley Abbey. Midnight.”, hämtad 6 november 2015.
73 Warner, Vol. 1, s. 136.
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Bild 6: Francis Nicholson, "Netley Abbey, View 
towards the East from the Transept, Hampshire.", 
1805.



varifrån ljuset faktiskt kommer. Förgrunden är i det närmaste helt lagd i skugga medan ruinen av 

koret och ett till synes fritt stående kryssvalv till stor del är upplysta. Ljuskällan och riktningen på 

ljuset är emellertid inte tydliga; ljuset verkar komma inifrån ruinen snarare än utifrån, kanske till 

och med från arkitekturen i sig. Upplevelsen kan bero på att det inte är synligt i bilden vad som 

skuggar förgrunden. Ljusspelets stora kontraster och den mystiska karaktär som detta ger ruinens 

utseende i framställningen blir därmed klart framträdande.

Den vision av Netley Abbey som främst lyfts fram är således en där ruinen och dess 

omgivningar omsluts av mörker. Nattens mörker är något som förändrar människans synintryck 

genom att begränsa både synfältets omfattning och kvaliteten på intrycken. Detta skapar en 

osäkerhet och en otrygghet hos betraktaren. För att kunna visa upp platsen krävs emellertid ljus – att 

visa upp en helt mörklagd ruin skulle vara meningslöst. Genom att låta ett visst ljus vara del av 

avbildningar och beskrivningar av ruinen/klostret framhävs också mörkret och dess egenskaper. De 

mörka delarna framstår som ännu mörkare genom kontrastverkan. Nattens mörker i kombination 

med ljuset (som ofta kommer från månen) placerar också ruinen i en sorts gränsland mellan ljus och 

mörker. Skuggspelen skapar en intensitet i arkitekturens uttryck men kan också delvis försvåra en 

visuell förståelse av dess uppbyggnad. Genom mörkret och skuggspelen blir det till exempel inte 

alltid tydligt när natur och arkitektur avlöser varandra i ruinen.

Månsken

Rollen som ljuskälla i spelet mellan ljus och mörker i dessa framställningar av den gotiska ruinen 

tilldelas ofta månen – och

kanske allra helst fullmånen.

Både i grafik och måleri

avbildas ruinen i månsken,

kanske mest känt i John

Constables Netley Abbey by

Moonlight. Här är ruinen

avbildad i ett kallt, blått ljus

som får både arkitekturen och

naturen att framstå som något

drömskt, icke-verkligt. Precis

som i bild 6,”Netley Abbey.

View towards the East from

the Transept.”, är ljusets 
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Bild 7: John Constable, "Netley Abbey by Moonlight", cirka 1833.



riktning emellertid svår att avgöra. Fullmånen vilar lågt över trädtopparna till vänster i bilden, till 

synes ganska långt bort. Trots månens placering är ruinen, som är mycket närmare betraktaren och 

inte tycks befinna sig inom månljusets räckvidd, ganska skarpt belyst – utan att det är tydligt var 

ljuset kommer ifrån. Ljusets karaktär är densamma i hela målningen och den enda rimliga ljuskällan 

är månen, så ruinen är inte belyst av något annat. Spelet mellan ljus och skugga i landskapet och 

ruinen stämmer helt enkelt inte överens med ljuskällans placering.

I fasadens fönsterbåge finns en svärta som inte låter något ljus tränga igenom – en skarp 

kontrast till den månbelysta stenens nästan självlysande yta. Samtidigt bidrar den snabba, 

skissartade penselföringen i bilden, i kombination med det blåtonade ljuset, till en mjuk, obestämbar 

kvalitet i motivet. Ruinen framträder som något diffust, nästan overkligt som vuxit fram i skogen – 

som en synvilla skapad av nattens mörker och månens skimmer. ”Bright on the silverʼd towʼr the 

moon-beam shines, [a]nd the grey cloysterʼs roofless length illumes”,74 skriver William Sotheby – 

och beskriver just den typ av ljus som månen ger i Constables avbildning av ruinen. Valet av månen 

som ljuskälla i avbildningarna har på så sätt dubbla syften: dels att skapa skarpa kontraster mellan 

mörker och ljus genom skuggspel i arkitektur och växtlighet och dels att belysa ruinen i ett diffust, 

blåtonat ljus som ger vyn både en oskärpa och en mystik. Placeringen av månen i förhållande till 

den belysning som ruinen faktiskt avbildas i förstärker den mystiska kvaliteten.

Tiden – en anakronistisk ruin?
När det gäller tid finns det ett par olika motsättningar som är relevanta att lyfta fram. Dessa skildras 

främst i de litterära beskrivningarna och tolkningarna av Netley Abbey.

Behandlingen av ruinen med avseende på historieskrivning och tidsuppfattning i både romanen 

och guideboken lägger allt fokus på platsens medeltida ursprung. Fastän arkitekturen i viss mån 

förändrats, och i ett par hundra år anpassats för att fungera som bostad åt olika adliga familjer, är 

det som klosterruin den beskrivs och avbildas under romantiken. Netley Abbey: A Gothic Story 

utspelar sig under 1200- och 1300-talet, alltså när klostret byggdes och var nybyggt.75 Även i John 

Bullars guidebok är medeltiden framhävd. De förändringar som skett i arkitekturen då klostret blivit 

omgjort till bostad, främst synliga genom skillnaderna i material, omnämns men behandlas inte i 

övrigt. I den översikt som ges över Netley Abbey beskrivs den monastiska delen av byggnadens 

historia mycket utförligt, i förhållande till själva byggnaden. I kontrast till detta står 

74 Sotheby, ”Netley Abbey. Midnight.”, hämtad 6 november 2015.
75 Romanen utspelar sig under tre olika engelska kungars regeringstider: Henry III, Edward I och Edward II, alltså som 

längst från 1207 – 1327. Nationalencyklopedin, uppslagsord ”Edvard II”, ”Henrik III”, hämtade 9 januari 2016, 
<www.ne.se>.
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historieskrivningen rörande byggnadens övriga ägare. Denna frångår själva Netley Abbey och 

lägger snarare vikt vid de enskilda personerna som ägt platsen än vid vad de gjort med byggnaden 

eller i samband med den. Då själva beskrivningen av ruinerna påbörjas blir det därför enkelt att 

sammankoppla byggnadernas arkitektur och former med deras ursprungssyfte.76 Under romantiken 

betraktas Netley Abbey alltså som ruinen av ett kloster, trots att den varit bostadshus under en så 

pass lång tid efter att den var ett kloster. Den fysiska guidning genom ruinen som guideboken 

erbjuder kompletteras av historier om hur munkarna förväntades leva – och om hur de faktiskt 

levde.77 Netley Abbey är munkarnas domän – estetiskt, religiöst, moraliskt och vad gäller spöken – 

trots att ruinen är lämningarna av en bostad som till en början tillhört William Paulet. Ruinen ses 

alltså som medeltida lämningar trots sina senare användningsområden och ombyggnationer.

Detta förstärks också genom att fokus flyttas från de olika ägarnas personliga historia och 

tillbaka till platsen och byggnadskomplexet när ruinen skapas. När bostaden Netley överges och 

ruinen Netley Abbey skapas med hjälp av Mr. Taylor är det inte han som är i centrum, utan det är 

den förändring han åstadkommer i byggnaderna. Det som berättas om honom står i relation till vad 

han gör med Netley Abbey, och vad munkarnas andar/spöken anser om detta.78 Netley Abbey 

betraktas således inte som intressant annat än som klosterbyggnad eller ruin efter 

klosterverksamheten.

Till viss del framträder detta också i avbildningarna, eftersom ombyggnaderna i tegel inte 

skildras på något sätt i uppsatsens bildmaterial. De tre bilder som är hämtade ur böcker har också 

titlar som anknyter till arkitekturens medeltida kyrkliga funktion snarare än till bostaden Netley 

(”Netley Abbey. The Chapel and South Transept.”, ”Netley Abbey. In the South Transept.”, ”Netley 

Abbey, View towards the East from the Transept, Hampshire.”).

Behandlingen av ruinen som en plats med direktanknytning till medeltiden får också en sorts 

dubbel karaktär i hur den beskrivs som ett fullt fungerande, relativt nytt, kloster i Netley Abbey: A 

Gothic Story. I romanen går hjälten Edward de Villars på promenader till klostret om kvällarna. 

Precis som i flera andra skildringar av Netley Abbey från romantiken är det alltså i mörker som 

byggnaden betraktas. Månen skiner och skapar samma typ av skuggspel och kontraster i ljus och 

mörker på denna intakta, brukade byggnad som när platsen framställs som ruin.79 Klostret beskrivs, 

trots att det vid den tid romanen utspelar sig var nytt, delvis på sätt som får det att framstå som 

gammalt. Edward de Villars går till exempel runt klostret och ser ”the back of the abbey, which was 

overgrown with thick shrubs”.80 Han kontemplerar även de många som ligger begravda i marken 

76 Bullar, s. 10-26, 30 & 37-41.
77 Ibid., s. 37-41.
78 Ibid., s. 19-28.
79 Warner, Vol. 1, s. 134 & 136.
80 Ibid., Vol. 1, s. 137.
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under honom; ”[i]n this spot appeared the magnificent mausoleum of the feudal lord; and there, the 

plain turf grave of his humble vassal”.81 Med tanke på klostrets ålder kanske det inte är helt rimligt 

att så många skulle vara begravda där redan när de Villars är där, ungefär år 1310. Författaren har 

själv lagt till byggnadsdelar som är yngre än klostret i övrigt. I romanen har den onde Sir 

Hildebrand låtit bygga ett system av underjordiska tunnlar under klostret med hjälp av de korrupta 

munkar han har gett makt där. Även dessa delar av byggnadskomplexet beskrivs, trots att de då inte 

är mer än mellan två och fem år gamla, på ett sätt som framställer dem som äldre än vad de 

rimligtvis skulle kunna vara. Nere i tunnlarna stöter Edward på en fallucka: ”so warped by time or 

weather, as to render it incapable of being closely shut” (min kurs.).82 Genom dessa små markörer 

lyckas Richard Warner skapa en version av Netley Abbey som, trots att det är nytt och fungerande, 

behåller delar av sin ruinkaraktär. Berättaren är extradiegetisk83 och tydligt samtida med författaren 

snarare än med handlingen. Det medeltida intrycket avbryts aktivt vid ett enda tillfälle i romanen. 

Detta brott sker i samband med just beskrivningen av klostret och dess placering i landskapet: ”its 

situation (as is sufficiently evident from the present ruins) being extremely pleasing and 

picturesque”.84 I romanen finns därmed ännu ett kontrastpar: medeltiden som något nytt, som den 

upplevdes av dem som levde då – och medeltiden som något historiskt, stämningsskapande för dem 

som levde under romantiken. Även ett i fantasin återuppbyggt, medeltida Netley Abbey är därmed 

placerat i en liminal zon: mellan dåtid och nutid, mellan historia och stämningsskapande.

Netley Abbeys tidskaraktär som ruin är med andra ord komplex och motsägelsefull. 

Beskrivningarna har gjort den till en tidslig heterotopi, eftersom den genom sin gränsexistens flätar 

samman dåtid och nutid till en enhet. Som ruin är den starkt kopplad till medeltiden och till 

munkarna som levde där då: i romantikens samtid är det alltså medeltiden som har makten över 

platsen. I den konstruerade medeltid som återfinns i främst Netley Abbey: A Gothic Story (genom att 

berättelsen faktiskt utspelar sig under medeltiden) men även i A Companion in a Visit to Netley 

Abbey (genom beskrivningar av munkarnas liv i klostret och av byggnadens struktur i förhållande 

till detta) är det delvis romantikens uppfattningar av ruinen som styr klostrets utseende och 

atmosfär. Denna komplexa, kombinerade tid som ruinen befinner sig i under romantiken är knuten 

till platsen, och den existerar åtskild från sin omvärlds tidsförhållande. Vad medför denna 

heterotopiska, dubbla tidskaraktär för dem som besöker ruinen? Utanför platsen är tiden och dess 

strukturer lättdefinierade, men vilken tid befinner man sig egentligen i när man är i ruinen? Detta 

anknyter också till frågan: vilken typ av plats är ruinen?

81 Warner, Vol. 1, s. 136.
82 Ibid., Vol. 2, s. 49.
83 En extradiegetisk berättare befinner sig på ett narrativt plan utanför diegesen (som är berättelsens värld). C-G 

Holmberg & A Ohlsson, Epikanalys. En introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 74 & 84.
84 Warner, Vol. 1, s. 132.
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Profant, sakralt, katolskt
Genom att fokus läggs på byggnadens ursprungliga, medeltida funktion – snarare än den funktion 

som komplexet hade när det revs – öppnas platsen för en tolkning av den som ett åter-sakraliserat 

rum.85 Det faktum att ruinen i sig inte längre är ett fungerande, konsekrerat kyrkorum kvarstår 

emellertid. Ruinen har därmed det fungerande motsatsparet profan – sakral, och detta gör platsens 

karaktär svårgripbar. Hur kan en besökare förstå en plats som varken är sakral eller profan – men 

samtidigt också inrymmer båda dessa tillstånd? Hur kan en sådan plats skildras?

De beskrivningar och tolkningar som görs av ruinen lägger stor tyngd på ruinen som medeltida, 

och därigenom omstruktureras den till resterna av en sakral byggnad och samhällsinrättning istället 

för att vara resterna av ett (senare) profant bostadskomplex. Denna åter-sakralisering medför 

emellertid också att platsen på nytt blir lämningarna av just ett katolskt sakralt rum. Platsens 

ursprungliga intention väcks till liv, och med det följer monasticism, nostalgi, spökande munkar och 

antikatolicism. ”[T]he monastery, built to draw men away from the secular world, still has the 

power, even in ruins, to make those who approach it look at the world differently.”86

Genom omvandlingen av ruinen till resterna av ett kloster snarare än av en bostad blir själva 

arkitekturen till en bärare av munkarnas liv och tro – det vill säga av katolicismen. I Netley Abbey: 

A Gothic Story blir Edward de Villars första beskrivna promenad till klostret ett gott exempel på 

dubbelheten i förhållningssättet till Netley Abbeys katolska konnotationer. Till en början uppfylls 

han av en religiös entusiasm som platsen och byggnaden väcker hos honom. När han emellertid blir 

visad runt i klostret av abboten kontemplerar han istället hur onödigt munkarnas stränga liv är och 

hur fel det måste vara i Guds ögon.87 Denna dubbla attityd knyter an både till Netley Abbey som en 

tidslig heterotopi och till romantikens tudelade inställning till ruinen som lämningarna av ett 

katolskt sakralt rum. Edward de Villars står genom sina motsatta ståndpunkter för den tidsliga 

motsättningen – i det första skedet uppträder han främst som en medeltida troende, alltså som 

katolik. I nästa skede är hans attityd gravt förändrad, och han står snarare för den antikatolska anda 

som genomsyrar romanen överlag.88 På så sätt står han som person – precis som det 

”återuppbyggda” klostrets anakronistiska beskrivningar – för den speciella tidskaraktär som platsen 

har. Samtidigt kan hans dubbla åsikter om platsen och dess invånare representera den romantiska 

erans inställning överlag.

I både Netley Abbey: A Gothic Story och A Companion in a Visit to Netley Abbey återfinns alltså 

beskrivningar av byggnadens funktion i förhållande till cisterciensernas regelstyrda liv, men också 

85 Hoeveler, s. 214f.
86 Kennedy, ”The Ruined Abbey”,  s. 509.
87 Warner, Vol. 1, s. 135f & 149f.
88 Hoeveler, s. 206-208 & 212-216.
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kritik av dessa regler samt kritik av att dessa regler inte alltid följdes. Det stränga klosterliv som 

munkarna levde beskrivs som monotont och onödigt fyllt av obekvämligheter. ”A monastic dinner, 

had it been conducted in strict conformity to the rules,” skriver John Bullar, ”must have been 

dismally formal and unsociable”.89 Gud skulle säkerligen uppskatta en annan form av tillbedjan 

bättre, är åsikten som lyfts fram i de båda böckerna. Samtidigt belyser de munkarnas oförmåga att 

hålla sig till denna livsstil. I Warners roman är munkarna ett gäng skurkar som dricker, skyller ifrån 

sig och är i komplott med Sir Hildebrand (de stänger in en ung kvinna i tunnlarna under klostret).90 

John Bullars guidebok är inte fullt så färgstark, men han menar att ”there is no reason to think [the 

monks] paid much attention to their rules, even a short time after their first institution”. 91 Till och 

med i synen på munkarnas moral – när ogillandet av deras liv och leverne är etablerat – finns det 

alltså en motsättning. Att följa de många regler som munkarna gör är inte tillrådligt eftersom deras 

böner ändå är ”unmeaning and heartless”,92 men att bryta mot dem är trots allt omoraliskt.

Samtidigt som ruinen alltså har återskapats till ett rum som kan föra de anglikanska besökarnas 

tankar till överdåd, rökelsedoft och vidskepelse har den genom återsakraliseringen också blivit 

lämningarna av ett kristet sakralt rum i vidare bemärkelse. I den antikatolska andan återfinns trots 

allt sådant som Edward de Villars ursprungliga reaktion till Netley Abbey, och John Bullars citering 

av William Gilpin, som beskriver hur ett kloster kunde ta hand om den trakt där det låg. Även den 

ofta återberättade historien om Mr. Taylor kan visa på detta, om hans död tolkas som ett straff för 

hans handling mot ett konsekrerat rum. Händelseförloppet tycks inte berättas med någon sympati 

för mannen trots att han dör. Emellertid tycks återgivningen inte heller rymma någon särskild 

upprördhet över rivningen av Netley Abbey. Som berättelsen står – i sina något skilda versioner – 

ökar den snarare platsens icke-religiösa mystik än påminner om ett straff från en vredgad katolsk 

Gud.93 Gilpins uttalande om klostrens goda arbete följs också direkt av en alltigenom negativ bild 

av klostren, som var ”nurseries of superstition, bigotry, and ignorance; the stews of sloth, stupidity 

and perhaps intemperance”.94 Trots att han anser att vyer är som mest pittoreska då de inte kopplas 

till den historiska bakgrund som skapat dem, menar Gilpin i detta att tanken på att dessa kloster 

sedan länge varit stängda då leder betraktaren till att se på klosterruinen, inte bara med det 

pittoreska ögat, utan också med ”moral and religious satisfaction”.95 Trots det ambivalenta 

89 Bullar, s. 32f.
90 Warner, Vol. 2, s. 42, 92f & 183-185.
91 Bullar, s. 40.
92 Ibid., s. 41.
93 Hoeveler, s. 197-199; Warner, Vol. 1, s. 135f; Bullar, s. 18 & 27f.
94 W Gilpin, Observations on the Western Parts of England, Relative Chiefly to Picturesque Beauty: to which are 

added, a few Remarks on the Picturesque Beauties of the Isle of Wight., printed for T. Cadell jun. and W. Davies, 
London, 1798, citerad i Bullar, s. 18.

95 Ibid., s. 19; Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 378f.
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förhållandet till ruinen som lämningar både av ett allmänt kristet sakralt rum och ett katolskt sakralt 

rum tycks alltså motviljan mot det katolska få överhanden. Går detta på något sätt att se i 

avbildningarna? 

Avbildningarna av ruinen som övertagen av natur skulle kunna kopplas till detta. Naturens sätt 

att ta över den katolska arkitekturen skulle kunna ses som ett återtagande av platsen – ett sätt att 

göra om den till vad den var innan den korrumperades av katolicismen. Anknytningen till den 

mörka bilden av katolicismen kan emellertid också spåras i vissa avbildningar. Det sätt som ljuset 

framställs på i flera avbildningar (se avsnittet ”Ljus – mörker”) får ruinen att framträda som något 

drömskt eller övernaturligt. Mystik och övernaturlighet är naturligtvis drag som förekommer i 

religiös konst och religiösa sammanhang i allmänhet – men avbildningarna av Netley som har 

denna karaktär saknar kristen symbolik i övrigt. Anknytningen till kristendom stammar enbart från 

vetskapen om att arkitekturen i avbildningen har varit ett kloster en gång i tiden, men ingen del av 

arkitekturen som faktiskt uppvisar någon form av kristen konnotation framhävs i bilderna. Ruinens 

liminala tillstånd – mellan profant och sakralt rum – medför alltså att framställningarna av den får 

en atmosfär av icke-kristen övernaturlighet.

Döda – levande
Ruinens karaktär både av tidslig heterotopi och av icke-kristen övernaturlighet förstärks av de 

spöken och omen som kopplas till den. Här spökar den gamle riddaren Sir Raymond Warren i 

Netley Abbey: A Gothic Story för att varna för munkarnas illvilja – och för att försöka få sin dotter, 

instängd i de underjordiska tunnlarna, räddad.96 I ”Netley Abbey. Midnight.” är det istället 

munkarna som spökar – men med dubbel karaktär. Dikten återger hur de har skrikit och skrämt 

människor i trakten (samt den olycklige Mr. Taylor), men berättar också hur spökena/andarna gick i 

procession genom ruinen medan vinden förde med sig klangen av deras aftonbön. I diktens nutid 

vilar de emellertid, döda och tysta, i sina gravar. Detta ges en melankolisk, bitterljuv ton som 

förstärks av att munksången bytts ut mot en fågels klagosång.97 I beskrivningar av ruinen bidrar 

alltså de ljud som förekommer och har förekommit här till att framhäva ruinens övernaturliga 

karaktär.

Även i romanen framkallar de som ligger begravda på platsen en kontemplativ stämning hos 

huvudpersonen de Villars, eftersom de ”like himself [had] rejoiced in the vigor of youth, and 

glowed with the bloom of health”.98 De som ligger begravda i ruinen utgör tillsammans med de 

96 Warner, Vol. 1, s. 137f.
97 Sotheby, ”Netley Abbey. Midnight.”, hämtad 6 november 2015.
98 Warner, Volym 1, s. 136.
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levande besökarna ett motsatspar som framkallar en atmosfär av melankoli och memento mori. 

Spökena är en sorts mellanting mellan de levande och döda och framhäver därigenom platsens 

övernaturliga drag. ”[T]he Gothic, though initially a negative descriptor of the architectural remains 

of the medieval past, became inseparably linked with a sense of the supernatural”.99 

En otydlig plats
Ruinen Netley Abbey framträder, genom de olika framställningarna av den, som en otydlig plats på 

flera olika sätt. Det som är tydligt är emellertid att ruinen brukades på olika sätt av besökare som 

kom till den med skilda förväntningar. Mary Brunton kom dit för att uppleva ruinens tystnad och för 

att teckna och William Gilpin kom för att se det pittoreska landskapet, men de blev båda besvikna. 

Horace Walpole, till exempel, och Jane Austens brorsdotter Fanny Knight blev däremot båda 

mycket entusiastiska över ruinens karaktär.100

William Gilpin stöts av platsens excesser av växtlighet, dess oförmåga att ge en god vy – helt 

enkelt av att den inte är det som han väntar sig: en pittoresk ruin. Bruntons besvikelse är snarare 

grundad i de andra besökarnas beteende: de besökare som kommer till ruinen för att ha picknick, 

lyssna på musik och köpa souvenirer. Det är i mötet med dessa turister som ruinens olika bruk – 

platsens otydliga karaktär – verkligen framträder. Det sällskap som Mary Brunton beskriver i sin 

dagbok tillhör uppenbart inte det communitas som Brunton själv tillhör – de som kommer dit för att 

uppleva platsens tystnad och mystik. De turister som istället kom dit ”to stare about them, and to 

eat”,101 kunde naturligtvis störa denna upplevelse. 

Problematiken uppstår eftersom ruinen Netley Abbey inte är ett rum som var sanktionerat för ett 

visst bruk. Det är en plats som vem som helst kunde besöka, oavsett föreställning, inställning och 

intention. Det communitas, som exempelvis Horace Walpole och Fanny Knight kan sägas ha 

tillhört, som ville uppleva platsens liminalitet och oändlighet, hade således på intet sätt ensamrätt 

till platsen. Rummet för deras liminala upplevelse var inte avgränsat, hade ingen tydlig auktoritet 

som kunde styra över det – och var således öppet för människor som inte tillhörde deras 

communitas. Övergångsriten (för den enskilda individen) medför att denna vardagliga plats blev 

tillfälligt helgad för detta speciella syfte.102 I likhet med platsen för den tänkta riten var inte heller 

deras communitas sanktionerat eller officiellt på något sätt. Detta rör sig alltså inte om ett 

communitas som genomgår en rit tillsammans, eller för den delen möts över huvud taget. Deras 

99 Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 384.
100Hoeveler, s. 229; Townshend, ”Ruins, Romance and the Rise of Gothic Tourism”, s. 382; Hoare, s. 69f.
101A Companion in a Tour round Southampton, Southampton, 1799, citerad i Townshend, ”Ruins, Romance and the 

Rise of Gothic Tourism”, s. 391.
102Turner, ”Frame, Flow and Reflection”, s. 467-469.
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gemenskap grundar sig på att de som besökare och betraktare delade inställning till och bruk av 

Netley Abbey. Ruinens liminala karaktär blir således något potentiellt, som kan upplevas men inte 

med nödvändighet måste upplevas av besökare. Den fysiska platsen är tillgänglig för alla, men som 

tidslig och rumslig heterotopi blir den därmed enbart tillgänglig för dem som har föreställningen om 

ruinen som en heterotopi.

Det sublima och det pittoreska
”[N]ever was there anything in the known world to be compared to that compound of every thing 

that is striking, ancient, & Majestic; […] I wish I could write anything that would come near to the 

sublimity of it”, skrev Fanny Knight efter att ha besökt Netley Abbey 1807.103 Om ett ord ska 

användas för att beskriva den framställning av ruinen som undersökts i denna uppsats är det just det 

sublima. Skildringarnas betoning av Netley Abbeys liminalitet – karaktären av en tröskel ”between 

the known and the unknown, the ordinary and the extraordinary”104 – framhåller också 

föreställningen om ruinens sublima karaktär. I detta kapitel diskuteras Netley Abbeys sublimitet 

med utgångspunkt i den definition av begreppet som Edmund Burke (1729-1797) ger i sin skrivelse 

A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful.105 Anledningen 

till att Burkes definition valts är att han försöker ge begreppet en fullständig taxonomi och i princip 

är samtida med den tidsperiod som uppsatsen undersöker.106

Det sublima är något som ger en känsla av överväldigande, häpnad eller fasa – som i sin tur ger 

njutning. Det sublima har alltid sin grund i något skrämmande eller smärtsamt, i terror, men med ett 

visst avstånd till dessa känslor kan de istället ge upphov till en sorts lustfylld skräck, som är en 

sublim känsla. Många olika företeelser och objekt kan vara sublima, men ett slags samlande faktor 

är att de gör oss ovissa. Till exempel objekt som tycks oändliga, som en pelargång, vars slut vi inte 

ser, eller natten, som berövar oss den säkerhet vår synförmåga ger oss, tillhör det sublimas kategori. 

Det sublima är oändligt, mörkt och kaotiskt.107

I koppling till de framställningar av Netley Abbey som analyseras i uppsatsen framgår det 

därmed att dessa på flera olika sätt framhäver ruinens sublima kvaliteter. Den omätbara och 

oändliga karaktär som ruinen skildras med visar på den tänkta besökarens osäkerhet och litenhet 

103F Knight, 1807, citerad i D Selwyn, Jane Austen and Leisure, Hambledon Press, London, 1999, s. 53.
104D Light, ”Performing Transylvania: Tourism, fantasy and play in a liminal place”, Tourist Studies, Vol. 9, nr. 3, 

2009, s. 4.
105E Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, Routledge and Kegan 

Paul, London, 1958.
106A Ashfield & P de Bolla (red.), The sublime: a reader in British eighteenth-century aesthetic theory, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1996, s. 5.
107Burke, s. 39f, 57-60, 76f.
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inför platsen, och framhåller sålunda föreställningen om ruinens sublimitet. Den terror som väcks 

inom betraktaren av en sådan plats banar väg för det sublima. ”The chill of eternity incites a rush of 

activity; we run toward and away from our fear.”108 Också det ljus i vilket platsen ofta framställs 

visar tydliga paralleller till det sublima. Den otrygghet och osäkerhet – terror – som skapas av 

natten förstärks ytterligare av manipulationen av och otydligheten i ljusets riktning. Klosterruinens 

tidsliga gränstillstånd försätter platsen i ett odefinierat tidstillstånd där tiden både står stilla och 

sträcker ut sig oändligt framför besökaren. Oförmögenheten att bestämma sin egen position i tiden 

är skrämmande och gör den tänkta besökaren osäker. Platsen ger alltså även tidsligt upphov till den 

sublima terror som utmärker den litterära gotiken.109

Även med avseende på kombinationen av arkitektur och natur i ruinens återgivningar framträder 

det sublima. Här visar sig den kontrast mellan det sublima och det pittoreska som är anledningen till 

Gilpins negativa attityd till Netley Abbey särskilt tydligt. ”[T]hese Gothic ruins feature more as the 

objects of Edmund Burkeʼs sublime terror than the pleasing forms of William Gilpinʼs Picturesque 

contemplation.”110 I Netley Abbey har de pittoreska dragen blivit förvrängda: platsens excesser av 

växtlighet och okontrollerade vyer har antagit en sublim karaktär. Walpoles önskan om fler 

cypresser på platsen tyder på en vilja att öka ruinens sublimitet.

”By setting their actions on margins, borders and boundaries […], Gothic texts enact an 

unsettling sense of incompleteness and continual referral.”111 Denna sublima känsla av njutbar, 

högstämd skräck som terror kan skänka är alltså i högsta grad närvarande i framställningarna av 

Netley Abbey. ”[Their wallsʼ] spiritual power, originally dedicated to the Virgin Mary, had now 

been consecrated to the sublime.”112

108Bayer-Berenbaum, s. 146.
109Fyhr, s. 36-39.
110Townshend, Terror and Wonder, s. 20.
111W Hughes, D Punter, A Smith (red.), uppslagsord ”liminality”.
112Woodworth, s. 12.
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Avslutande och sammanfattande diskussion
Framställningen av Netley Abbey i uppsatsens empiriska material framhåller ruinen som en plats i 

ett konstant liminalt tillstånd. Arkitekturen både avbildas och beskrivs på sätt som ständigt placerar 

den på gränsen – mellan natur och kultur, ljus och mörker, dåtid och nutid, profant och sakralt.  

Föreställningen om att gå in i ruinområdet är sålunda om att gå över en gräns för att befinna sig i ett 

rum där många olika binära motsatser samverkar för att skapa ett rum med en ständig liminal 

karaktär. Hos betraktaren skapas en föreställning om den osäkerhet och litenhet som ruinen kan 

väcka genom den liminala och oändliga karaktär som den skildras med. Genom att skildra en plats i 

ett konstant gränstillstånd, som egentligen bara kan vidmakthållas i just framställningar, skapar man 

också en föreställning om platsen som är svår att upprätthålla i verkligheten.

Att strukturera om platsen så att den inger rätt visuellt uttryck och skapar rätt stämning, oavsett 

om det gäller den fysiska platsen eller genom text och bild, är en önskan som yttrar sig i förhållande 

till detta. Den pittoreska filosofi som gjorde sig gällande i den engelska trädgården går igen här – 

med viss modifiering. I den engelska trädgården gjordes människans kontinuerliga seende om till en 

serie av vyer. Denna typ av förändring är vad Gilpin eftertraktar med avseende på Netley Abbey. 

Hans önskan tycks vara att ruinen skulle avskiljas från sitt förflutna och att naturen tuktades så att 

platsen och dess arkitektur öppnade sig mot betraktaren i en så pittoresk vy som möjligt. De som 

istället lyfter fram munkarna, medeltiden och excesserna av växtlighet som något positivt gör 

tvärtom. De vill också forma ruinen, omstrukturera den visuellt och konceptuellt. De vill emellertid 

göra det för att lyfta fram och förstärka ruinens historicitet, övernaturlighet, omätbarhet. I detta 

communitas jakt efter den sublima upplevelsen som en övergångsrit tar de fasta på de sublima drag 

som ruinen redan har och förstärker dem för att göra den än mer sublim. De konnotationer till text 

och bild som därmed byggs upp i förhållande till platsen syftar till att, i fantasin, skapa och 

återskapa rummet igen och igen i alltmer sublima former. Genom detta blir ruinen, tillfälligt för 

besökaren och ständigt för betraktaren av framställningarna, helgad åt den övergångsrit som den 

sublima upplevelsen kan utgöra. Framställningarna av platsen arrangeras så att de skapar en 

stämning/karaktär som överensstämmer med de redan existerande föreställningarna om den gotiska 

arkitekturen. Viljan att genom text och bild – eller faktiska fysiska förändringar – omstrukturera och 

sublimera platsen visar på platsens – tillfälligt eller ständigt – heterotopiska karaktär. Walpole ville 

göra faktiska förändringar på platsen för att öka dess sublima karaktär och John Bullar beklagade 

minskningen av växtlighet. Richard Warner arbetade med att omstrukturera platsen textuellt genom 

att skriva om byggnadskomplexets uppbyggnad. Hans tillägg av underjordiska tunnlar i anknytning 

till klostret medför just att föreställningen om Netley Abbey blir mer mystisk och sublim, mer 
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gothic. I avbildningarna av ruinen framträder samma typ av omstrukturering. Trots att platsen var en 

populär turistattraktion framgår inte detta i någon av bilderna. Arkitekturen visas upp, ibland med 

någon ensam figur, men i huvudsak arrangerad så att det liminala och sublima lyfts fram. Både den 

textuella och den visuella omstruktureringen av platsen blir sålunda tecken på vilka föreställningar 

som fanns om arkitekturen.

Med grund i platsens ursprungliga funktion som katolskt, sakralt rum blir ruinen i 

framställningarna återförd till sin numinösa karaktär. Återsakraliseringen av platsen – i kombination 

med den ofrånkomliga kopplingen till katolicismen och synen på denna som förfallen – samverkar 

med dess i övrigt liminala och oändliga karaktär för att skapa ett sakralt rum för den sublima 

upplevelsen.

Ett sakralt rum för det sublima
Ruinen har varit platsen för kristna riter när den var ett kloster. Även om så inte alls är fallet när den 

existerar som ruin, finns det ändå en sorts sakralitet över utrymmet såsom det behandlas och 

betraktas under romantiken. Ruinen blir en plats för melankolisk eftertanke för individen, och dess 

tidigare användning lämpar sig väl för att leda individens tankar i dessa riktningar. Tankar på det 

religiösa livet under medeltiden, på de många som ligger begravda på platsen samt den nedbrutna 

arkitekturen gör ruinen till ett nytt slags sakralt rum, nämligen för den sublima upplevelsen. Detta 

blir särskilt tydligt i förhållande till den ökade turismen under 1800-talet, på grund av klagomålen 

över hur platsens stämning blivit förstörd av alla turister som var på picknick i ruinen.

Netley Abbey framställs under romantiken som en rumslig och tidslig heterotopi, genom den 

dubbelhet, det varken-eller-tillstånd, som betonas i avbildningar och beskrivningar. Platsen finns 

bevisligen, men är samtidigt en icke-plats med egna spelregler: liminala spelregler. Ruinen 

framställs i ett obestämbart gränstillstånd, men bara för dem som har överenskommelsen att 

behandla den så. De tillhör ett communitas, om än ostrukturerat och icke-sanktionerat, som ser 

platsen som ett sakralt rum för det sublima. Därför blir de också upprörda när deras heterotopi störs 

av människor som inte tillhör samma communitas, som inte är en del av den tysta 

överenskommelsen. Eftersom det inte finns någon auktoritet, och det är inte ett sanktionerat och 

avgränsat sakralt rum, blir det ett sådant bara för dem som kommer dit med syftet att se det så. Det 

blir uppenbart att Walpole och Gilpin tillhör olika communitas: den förre ett gotiskt, sublimt, med 

viljan att se Netley som ett liminalt rum, en heterotopi vars karaktär och spelregler behövde bevaras 

om inte bättras på. Gilpin såg heterotopin, men tillhörde fel communitas för att uppskatta den. Hans 

vilja var snarare att avsluta Netleys karriär som heterotopi genom att göra platsen till ett med 
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landskapet genom att öppna den mot betraktaren och skapa de tillgängliga vyerna – och därmed 

fördriva den inåtvända, åtskilda karaktären som ruinen hade: karaktären av en heterotopi.

Det communitas som har en gotisk karaktär odlar istället ruinen som en heterotopi; de odlar det 

sakrala rummet för det sublima: ett liminalt rum, ständigt otydligt, odefinierat, i ett gränstillstånd. 

De lyfter fram ruinens karaktär av förfall – och förfall är ett gränstillstånd mellan ett vara och ett 

icke-vara. Framställningen av och föreställningen om Netley Abbey som ett sakralt rum för det 

sublima tydliggör föreställningarna om den gotiska arkitekturen. Detta framgår av den omgivning 

och kontext i vilken arkitekturen skildras. Omvandlingen av platsen från ett kristet sublimt sakralt 

rum till ett estetiskt sublimt sakralt rum har en konstant: dess numinösa karaktär. I romantikens 

föreställningar om den gotiska arkitekturen har den alltså behållit sin medeltida förmåga att inge en 

numinös känsla, även om denna har bytts ut från en gudomlig vördnad till en andlig eller profant 

övernaturlig mystik. Detta visar på en föreställning om det numinösa som något inneboende i den 

gotiska arkitekturen.

Denna föreställning om Netley Abbey – och den gotiska arkitekturen – framgår genom text och 

bild, men är också skapad genom text och bild. På så sätt fungerar arkitekturen i kombination med 

de olika skildringarna av den som en cirkel där arkitekturen ger upphov till föreställningarna och 

framställningarna, samtidigt som dessa i sin tur vidareskapar uppfattningen och bruket av platsen. 

Föreställningarna om, framställningarna av och arkitekturen i sig samverkar på så sätt i en 

cirkelprocess som ständigt omstrukturerar och bekräftar de olika delarna.

Konklusion
Avbildningarna och beskrivningarna av Netley Abbey som en liminal plats som övergår mänsklig 

perception möjliggör föreställningen om platsen som en heterotopi – ett sakralt rum för det sublima. 

Skildringarna förevisar också föreställningarna om den gotiska arkitekturen som något fast 

förankrat i sin ursprungliga historiska kontext: medeltiden, och den religion som då var rådande: 

katolicismen. Framställningarna av ruinen framhäver dessa drag samtidigt som de placeras i en 

gången tid som ändå väcks till liv på platsen. Den föreställning om gotisk arkitektur som därigenom 

framträder blir den om en arkitektur med en inneboende numinös karaktär. De olika skildringarnas 

ständiga framställning av ruinen som något sublimt, på gränsen mellan olika motsatser, mitt i 

upplösandet av dessa gränser, är både resultatet av och anledningen till denna föreställning. Den 

gotiska arkitekturen, liksom ordet gothic, blir således i denna ruinromantik ofrånkomligt 

sammankopplad med det profant övernaturliga och det estetiskt sublima. Framställningarna i bild 

och text fungerar parallellt i att uttrycka romantikens föreställningar om den gotiska arkitekturen 

som något numinöst och sublimt i sig. De använder till stor del samma visuella drag för att lyfta 
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fram dessa kvaliteter – om än på ett sätt som stämmer överens med vilket medium som används.

I vidare forskning skulle det vara givande att fortsätta undersöka den komplicerade 

sammanflätning av text, bild och arkitektur som det gotiska utgör genom att granska hur 

förhållningssättet till dessa medeltida gotiska byggnader förändrades. Hur förändrades ruinerna med 

den skiftande föreställningen om och inställningen till dem? Har platsen spelat ut sin roll som 

sakralt rum för det sublima? Vad leder omskapandet av det kristet sublima sakrala rummet till det 

estetiskt sublima sakrala rummet till, efter att platsen spelat ut sin roll som sakralt rum för det 

sublima? Förs de tankar som funnits här vidare till den fortsatta användningen av och synen på den 

gotiska arkitekturen – i både medeltida och ny form? Romantikens föreställning om att den gotiska 

arkitekturen har något inneboende numinöst skulle vara mycket intressant att undersöka med 

koppling till dess ursprung som gudomligt arkitektoniskt program hos abbot Suger.
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