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ABSTRACT
The subject of thisthesis is the social-adventure novel which was popular in the 1840s
and early 1850s in Sweden. In contrast to literary critics who have tended to regard
the thrilling plot of the genre as merely a way of creating effects, I try to analyze the
plot as a bearer of both meaning and ideology. Inspired by the Russian scholar
Mikhail Bakhtin, I define the plot in the genre as an adventure-plot, with links back
to the novel of Antiquity.
In an introductory chapter I discuss theories of genres which resembles the socialadventure novel. I conclude the chapter with a brief discussion of the differences
between the adventure novel and the biographical novel. In chapter 2 I look into the
reception of the social-adventure novel by contemporary critics.
In the first case-study, I examine Samvetet eller Stockholms mysterier, 1850, (The
Conscience or the Mysteries of Stockholm), by C. F. Ridderstad. By means of the ad
venture-plot we are introduced to everyday life in Stockholm in the middle of the cen
tury. But the adventure-plot also had other possibilities. It could be used to examine
the various competitive moral and ideological views that were current at the time. In
the second case-study, I analyze a variant of the social-adventure novel which deals
with the development of the individual.
The need to examine ideology and its values is essential in the historical-adventu
re novel. This case-study contains readings of novels by Ridderstad, J. A. KiellmanGöranson and C. J. L. Almqvist. The function of the plot in the historical-adventure
novel is to test the "natural" qualities of the heroes; to examine the ideology of the vil
lain; and finally to claim that history in the end depends upon the (im) moral actions
of the individual. This is created through the mixture in the novels of historical time
and adventure-time.
The thesis ends with an analysis of a novel by Viktor Rydberg, Den siste athenaren,
1859, (The Last Athenian). In this novel there is also an adventure plot, but no adventure-time. The reason for this is that Rydberg only uses the adventure plot for his
own monologic view of history and the destiny of mankind. Rydberg's novel marks
an ending. It stands as the final expression of that period which began in the 1830s,
in which the novel emerged as a leading genre in Swedish literature.
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Förord
DENNAUNDERSÖKNING har sin grund i min nyfikenhet på och för
tjusning i intrigromaner. När jag var ung var intrigen ett sätt att resa, om det
var till jordens medelpunkt eller bland skurkar och hjältar i artonhundratalets
Frankrike spelade ingen större roll. Huvudsaken var att man fick följa med till
det lockande okända och främmande.
När jag blev äldre bibehöll läsningen sin karaktär av resa, men det var inte
lika nödvändigt med en spännande intrig som färdmedel. Nu kunde inlevelsen
i en annan människa vara ett äventyr i sig. Ändå kunde jag aldrig förneka den
ena upplevelsen till förmån för den andra. Varje roman hade sina spelregler
och accepterade man dessa, så fanns det alltid något att hämta. Och kunde
man inte acceptera reglerna, var den antagligen inte värd att läsa, oavsett
genre. Att uppskatta olika slags romaner var aldrig ett problem för mig. Inte
förrän jag blev litteraturvetare.
Nu förväntades jag betrakta intrigromaner som en lägre sorts litteratur,
vilka behandlades i separata kurser under samlingsbeteckningen "triviallitte
ratur". Snart var jag lärare i en sådan kurs, och det var då som jag på allvar
började undra varför och när intrigromanen blivit så trivial.
Denna undran förde mig på en resa till mitten av artonhundratalet och den
s.k. sensationsromanen. Men som ofta är fallet, förändrades mina ursprung
liga intentioner under resans gång. Efter en tid blev jag fascinerad av den
främmande föreställningsvärld jag mötte och av de romanerjag fann.Jag blev
alltmer intresserad av intriger som ett sätt att utforska och berätta sin tids
samhälle. Och ett sådant intresse gick längre än frågan om det var trivialt
eller ej, bra eller dåligt.
Ändå är det frågor av den typen som har följ t mig under årens lopp. Den ena
frågan — tycker jag verkligen att de här romanerna är bra? — verkar förut
sätta att forskaren har sammansmält med sitt forskningsobjekt. Nej, har jag
pliktskyldigt svarat, de är inte de bästa romanerna i världen och jag har ingen
önskan att återupprätta dem, men jag är nyfiken på deras sätt att berätta och
på de idéer som kommer till uttryck i dem. Den andra frågan har mera karak
tären av en kommentar av typen "du som skriver om 1800-talets triviallittera
tur ...". Genast känner jag mig förpassad till ett fängelse från vilket jag kan
slippa ut bara genom att hålla en lång föreläsning om romanestetik och
romanhistoria. Det är därför min förhoppning att läsaren inte är så snar att
kategorisera utan kan dela den undran och förtjusning, som varit mina
viktigaste drivkrafter.
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Det är många som bidragit till att göra avhandlingsarbetet till ett äventyr.
Elisabeth Hästbacka och Lars Nyländer har genom åren blivit mina nära
vänner med vilkajag kunnat föra ett kontinuerligt samtal. Med Elisabeth har
jag utbytt tankar om allt möjligt men främst om Michail Bachtin och roma
nens möjligheter. Avhandlingen ser jag som en förlängning av samtalen med
Elisabeth. Både Elisabeth och Lasse har dessutom varit mina bästa läsare.
Min handledare, Dag Nordmark, är jag evigt tacksam. Tålmodigt har han
lyssnat till mina ofta vildvuxna idéer. Därefter har han med sin stora kunskap
om 1800-talet outtröttligt granskat mina manuskript. Claes Rosenqvist upp
trädde som räddande ängel på slutet. Med sin kunnighet och sitt engagemang
förvandlade han mina manussidor till färdig bok. Kjell Jonsson, Idéhistoria,
har delat min nyfikenhet och även granskat flera kapitel. Övriga vid institutio
nen som bistått med synpunkter är Sverker R. Ek, Ingeborg Nordin-Hennel,
Annelie Bränström, Pär-Olof Erixon, Dan-Ove Willman, Gunilla Domellöf,
Anders Persson och Håkan Attius. Lars Johansson och Jan Robbins har
granskat den engelska sammanfattningen. Till sist villjag tacka Karin. Boken
tillägnar jag Karl, Jonas, Love.
Umeå i februari 1990
Anders Öhman
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KAPITEL 1

Inledning
ÅR 1844 UTKOM den svenska översättningen av Eugène Sues bästsäljare Les Mystères de Paris i Lars Johan Hierthas Läse-Bibliotheket. Den
omfångsrika romanen publicerades ursprungligen som följetong i den franska
dagstidningen Journal des Débats mellan juni 1842 och oktober 1843, vilket re
sulterade i en markant upplageökning.1
Att romanen från början var tänkt att appellera till läsarens smak för det
okända framgår avSues inledning. Han hänvisar tillJames Fenimore Coopers
indianromaner och utlovar liknande upplevelser:

Vi vilja försöka att för läsarens ögon framställa några episoder af det lif,
som föres af andra vildar, hvilka stå lika långt utom civilisationen, som
dessa ohyfsade folkslag, dem Cooper så förträffligt har skildrat. Skilnaden är blott den, att de barbarer, om hvilka vi tala, lefva midt ibland oss;
vi kunna röra vid dem, om vi våga oss in i dessa hålor, i hvilka de lefva
ock komma tillsammans [...] 2.
Sue varnar sina läsare för de "vedervärdiga episoder" de kommer att få ta del
av men tillägger, att han är övertygad om att däri ligger en del av hans be
rättelses fascination: "Vi räkna imedlertid något på den nyfikenhet, hvilken
väckes af rysliga skådespel, och tro på den makt kontrasterne äga."3
I enlighet med denna kontrastestetik vill Sue således även skildra ljusare
episoder. Hans plan är att först bege sig ned i det "ohyggliga" för att därefter
föra läsaren tillbaka till tryggheten:
För läsaren skall denna utflygt bland menniskor, som befolka fängelserne och galererne, hvilkas blod färgat schavotten, åtminstone vara ny;
men vi lägga till, att, han först sätter sin fot nederst på den sociala stegen,
och derefter följer oss uppåt, pinne efter pinne, skall atmosferen alltmer
rena sig, ju längre berättelsen fortskrider.^
Läsarens färd ned i de sociala djupens okända rum sker i sällskap med roma
nens huvudperson och hjälte, fursten Rudolf av Gerolstein. Den tyske prinsen
befinner sig i Paris för att leta efter sin sedan länge försvunna dotter. För att
fritt kunna röra sig i den undre världen klär han ut sig till fattig arbetare. I be
rättelsens inledande mening står han beredd att påbörja sin nedstigning:
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Den 13 December 1838, en regnig och kall afton, syntes en man af jette
lik vext, klädd i en dålig blus, gå öfver Pont-au-Change, och fördjupa sig
i la Cité, den äldsta och medlersta delen af Paris; i denna irrgång af
trånga, krokiga, mörka gator, som sträcker sig alltifrån Palais de Justice,
der domstolarna hafva sina sessioner, till kyrkan Notre-Dame.5
Det första han gör sedan han trätt in i de skumma kvarteren är att rädda den
dygdiga, men prostituerade, unga Näktergalskan från att misshandlas av en
buse. Tidigt tvingas emellertid berättaren avslöja att Näktergalskan är Ru
dolfs dotter, och därmed går ett av romanens främsta överraskningsmoment
förlorat. Det som var tänkt som en spännande roman med ett tämligen kon
ventionellt intrigmönster faller sönder. I fortsättningen kommer romanens
spänning huvudsakligen att utvecklas ur Rudolfs kamp mot skurkar från oli
ka samhällsskikt, och huruvida han ska lyckas rädda sin dotter eller ej. Skälet
till att Sue så tidigt avslöjar Näktergalskans identitet är att romanen glider ho
nom ur händerna.
I ambitionen att så realistiskt som möjligt gestalta "barbarerna" i de socia
la djupen, tvingas nämligen Sue att själv utforska dem. Vad han finner där är
nu inte enbart vildar, som det är möjligt att "objektivt" införliva i romanen.
Han möter istället människor med annorlunda erfarenheter av samhället och en
rad missförhållanden som det blir hans ambition att råda bot på.
Om det från början var en borgerlig publiks skräckblandade fascination in
för misären i samhället som Sue avsåg att tillfredsställa, började han nu, med
tanke på att romanen publicerades som följetong och troligen skrevs i takt med
publiceringen, att delvis fa en annan publik. Denna bestod av arbetare och fat
tiga, vilka identifierade sig med de trasiga existenserna i romanen och deras
knappa levnadsomständigheter. Det är känt att romanen lästes högt på vissa
kaféer inför grupper av åhörare. Under tiden följetongen publicerades erhöll
Sue mängder av brev, som bekräftade sanningen i hans skildringar av eländet.
Socialister skickade pamfletter med olika reformförslag till honom, och i det
som skulle ha blivit en spännande intrigroman kom han att utförligt diskutera
olika förslag att förbättra samhället. Det verkar således som om han blev slav
under den nya publik han mötte, som kritikern Sainte-Beuve noterade.6 Han
stötte på förhållanden han tidigare inte anat, och romanens ursprungliga plan
kom att delvis förändras. En bit in i boken utbrister berättaren i något, som
kan tolkas både som förtjusning över de berättelser hans verk kommit att utlö
sa, och som förtvivlan över att dess form därför hotar att sprängas: "Denna,
måhända alltför skiftande berättelses fordringar, tvinga oss att oupphörligen
sväfva från den ena personen till den andra, på samma gång som vi måste sty
ra det helas intresse i detta, likaså svåra och samvetsgranna som ofullkomliga
arbete."7
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I romanen försvarar han sig även mot kritiken att skildringen skulle vara
orimlig och osannolik. Försvaret går inte längre ut på att, som i inledningen,
motivera "vedervärdiga episoder" utifrån kontrastestetikens lagar. Nu är ud
den istället riktad mot de sociala skikt som aldrig förstått vad fattigdom inne
bär. Skildringen är måhända osannolik, skriver Sue, för de människor som
aldrig känt hunger, och "som med halfslutna ögon njuta sin siesta i en operaO
loge". Men samtidigt medger han, att han är osäker om romanen längre är
att betrakta som konst i vedertagen mening. Han skriver, "detta arbete, som
vi utan invändningar kalla en vidrig bok, från konstens sida betraktadt... men
som vi icke anse vara en dålig bok, från moralens synpunkt".9 Han är alltså
medveten om att han brutit med samtidens uppfattning om vad som är
litteratur och väljer därför att försvara romanen med andra, icke-litterära
argument.
Det var emellertid inte bara Sues roman som förändrades, utan även han
själv. Publiceringen av Paris' mysterier i Journal des D ébats avslutades med att
Sue i ett öppet brev gjorde allmänheten uppmärksam på att en ny tidskrift bör
jat utkomma, La Ruche Populaire, vilken skrevs av arbetare och behandlade de
ras intressen. Från att närmast ha varit en borgerligt liberal dandy, blev Sue
socialist, om än en ganska moderat sådan och med en patriarkalisk anstryk
ning. Efter februarirevolutionen 1848 valdes han till socialistisk deputerad i
nationalförsamlingen för ett arbetardistrikt. 1849 påbörjade han arbetet med
sin monumentala kollektivroman Folkets mysterier, vilket han fortsatte med till
sin död i exil 1857.10
Paris' mysterier blev en enorm succé över hela världen. Den översattes till
många språk och fick snart en rad motsvarigheter i olika länder: Berlins myste
rier, Londons mysterier, St Petersburgs mysterier, New Yorks mysterier, Stockholms mys
terier etc. Men det var inte bara i formav direkta efterföljare som Sues inflytan

de gjorde sig gällande. I Sverige gav Sues roman upphov till en hel genre,
vilken i litteraturhistorien gått under beteckningen "sensationsromanen". I
sin och Karl Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria, skriver Henrik Schück
att 1840- och 50-talen var "sensationsromanens gyllene tid i vårt land".11
Schück härleder visserligen den svenska "sensationsromanens" ursprung till
inflytandet från den franska romanen överhuvudtaget och inte minst till Vic
tor Hugo, som under intryck av den engelska skräckromanen skrev den histo
riska sensationsromanen Ringaren i Notre Dame (1831). Men den som enligt
Schück "egentligen utbildade genren" var Eugène Sue med sin Paris' myste19
rier. Majoriteten svenska romanförfattare under dessa decennier påverka
des av Sue, menar Schück: CarlJonas Love Almqvist, Emilie Flygare-Carlén,
August Blanche, Julius Axel Kiellman-Göranson, Carl Fredrik Ridderstad,
Carl Anton Wetterbergh, Herman Bjursten m.fl.
Denna genre utgör det huvudsakliga ämnet för avhandlingen. Problemen
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med termen "sensationsroman" är emellertid flera, vilket framgår då man
studerar litteraturhistoriens användning av den. Schuck söker exempelvis de
finiera genren på följande vis. Det karakteristiska för d e s.k. sensationsroma
nerna är, skriver han, att de för det första vila
på en spännande, djävulsk intrig — med minor och kontraminor — och
fyllas vidare av ett socialt patos, enligt vilket brottet och lasterna stå att
finna på samhällets höjder, under det att dygderna blomstra hos det läg
re folket. Ofta tilldraga sig händelserna inom förbrytarvärlden. Figurer
na äro tämligen enkla och osammansatta, ett renhjärtat ungt par, en
skurkaktig minister eller hertig [...].13
En sådan definition upplevde jag som föga tillfredsställande, men kunde till en
början inte sätta fingret på bristerna. Berodde det på, att Schiick verkade anse
det tillräckligt att kalla en roman "sensationsroman" bara för att ett av dessa
element var närvarande? Så karakteriserar han exempelvis Charles Dickens
Oliver Twist som "sensationsroman", eftersom den är en "förbrytarroman".14
På detta vis blir termen "sensationsroman" både godtycklig och pejorativ.
Den kunde användas som stämpel för alla de romaner, vilkas motivkretsar el
ler intriger kritikern/forskaren fann vulgära, stötande, triviala eller banala.
Men det som fascinerade mig i Paris' mysterier var svårigheterna att isolera
intrigen från den sociala skildringen. I romanen fanns en handling som inte
bara var spännande, utan också själva förutsättningen för Sue att kunna upp
täcka och i romanen införliva realistiska gestaltningar av bl.a. det "lägre li
vet". Det verkade vara intrigen som bar på möjligheter att resa ut i de "okän
da" sfärerna av samhället för att lära känna dem. Det tycktes vara med dess
hjälp Sue kunde utforska dimensioner av samhället som varit obekanta för ho
nom, samtidigt som den tematiserade och prövade etiska och existentiella frå
gor om gott och ont, om Guds existens, om vilka värden som var de giltiga etc.
Det verkade även hos Sue finnas en tro på romanens makt att förmedla kun
skap om dessa "okända" sfärer av samhället, just därför att den spännande
handlingen garanterade dess publikframgång. Det var denna intrigs betydel
se och dess funktion i de s.k. sensationsromanerna, somjag blev alltmer intres
serad av att undersöka.
Det är uppenbart att denna intrig har ett nära samband med populärlitte
raturens. Möjligen kunde detta vara en orsak till att "sensationsromanen" bli
vit så nedvärderad i de litteraturhistoriska framställningarna.15 Den ameri
kanske forskaren Peter Brooks skriver i sitt arbete om intrigromanen:
The texture of narrative has been considered most interesting insofar as
it approached the density of poetry. Plot has been disdained as the ele
ment of narrative that least sets off and defines high art—indeed, plot is
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that which especially characterizes popular mass-consumption litera
ture: plot is why we read Jaws, but not Henry James.16
Det föreföll emellertid för abstrakt att tala om intrigromanen generellt, oavsett
hur många grader av spänning man kunde attribuera till en bestämd roman.
Nästan alla romaner innehåller ju en handling, även om denna kan se ut på
olika sätt. Min första uppgift blev därför att söka identifiera intrigen i de "sen
sationsromaner" jag intresserade mig för och som liknade Paris* mysterier. Av
denna anledning var jag tvungen att gå till tidigare svensk och internationell
forskning för att se hur denna behandlat "sensationsromanen" och eventuel
la likartade genrer. Vad jag särskilt sökte i den tidigare forskningen var för
klaringar till vilken intrig det var fråga om i "sensationsromanen", och hur
denna intrig kunde förenas i en hybrid med en nära nog dokumentär verklig
hetsåtergivning.

Den "tomma" intrigen
Man måste inledningsvis konstatera att det inte existerar någon samlad fram
ställning om "sensationsromanen" i den svenska forskningen. En redogörelse
för hur den typ av romaner som utgör ämnet för avhandlingen har behandlats
i litteraturhistorien, gör det därför nödvändigt att gå till monografier över en
skilda författare, samt till allmänna litteraturhistoriska översikter över perio
den. Dessutom är det tydligt att de svenska forskarna utgår från en realistisk
estetik, vilket gör att de antingen avfärdar den "osannolika" intrigen som be
tydelselös eller som en eftergift åt marknaden.
Alf Kjellén menar i sin monografi över Emilie FlygareCarlén, att det var
med Almqvists Gabriele Mimanso (1841-42) som ett "mer genomfört försök i
fransk följetongsromanstil
gjordes". Denna stil karakteriserar han som en
"blandning av ytlig och brokig samhällsskildring och romanesk intrigberät
telse, som under 40-talets senare hälft skulle bli så populär i Sverige".17 Hos
Almqvist hade inflytandet från den franska följetongsromanen
än så länge
inte satt så djupa spår, då Sue ännu inte publicerat Paris' Mysterier. Men
Almqvists efterföljare — Blanche, Kiellman-Göranson, Ridderstad — gick
längre "i våldsam, melodramatisk chargering". Här introducerar Kjellén så
ledes en rad begrepp för att söka beskriva både intrigelementet och bland
formen överhuvudtaget.
Men då han ska tillämpa resonemanget på Flygare-Carléns författarskap
under senare hälften av fyrtiotalet, resulterar det i en tämligen vag slutsats om
att det franska inflytandet ledde till att hennes redan tidigare frodiga fantasi
o
1R
•
nu antog "allt valdsammare proportioner". Flygare-Carléns roman En natt
vid Bullarsjön (1847) betraktar Kjellén som ett tydligt exempel på hur hon
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influerats av den franska följetongsromanen. Men förutom att han hävdar att
Flygare-Carléns fantasi blev allt mer "våldsam", så är det enda konkreta ex
empel han kan uppvisa en gestaltning av läsarprästen Grave, som påminner
mycket om jesuitpatern Rodin i Sues Den vandrandejuden.
I sitt nästa större arbete, Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830och 1840-talen /-// (1937-50), kommer Kjellén också in på den franska följe
tongsromanens inflytande på den svenska romanen. Här blir det tydligt, att
Kjellén betraktar den "romaneska intrigberättelsen" enbart som en eftergift
åt publiksmaken. Intrigen är alltså inte betydelsebärande, utan endast avsedd
att skapa spänning. Det är karakteristiskt att vad Kjellén uppskattar i
exempelvis Almqvists fyrtiotalsromaner Gabriéle Mimanso och Tre fruar i
Småland är de realistiskt återgivna partierna. Kjellén skriver att Almqvists två
romaner
äro vårdslöst tillkomna "följetongsromaner", framför allt avsedda att
tillfredsställa den stora publikens smak för det romaneska, men icke för
ty bygga de till en del på verklighetsstudier och ge här och var uttryck åt
en allvarlig social tendens, en ganska avancerad radikalism med udden
riktad mot det bestående samhället och dess auktoritet.19
Kjelléns estetiska rättesnöre är realismen, vilket gör honom oförmögen att
tillmäta den "romaneska intrigen" betydelse eller värde. Kravet på realism
återspeglas i uttryckliga värdeomdömen om de författarskap som han be
handlar. Så sätter han exempelvis C. A. Wetterberghs (Onkel Adam) fyrtio
talsromaner högre än Almqvists romaner från samma tid, eftersom de förra är
mer realistiska: "Almqvists skildring av dessa samhällets orättvisor står ej
konstnärligt så högt som Wetterberghs framställning av liknande förhållan
den, ty hos den senare finnes en — låt vara torr — realism och ett genomfört
allvar, som saknas hos den förre.
Martin Lamm inleder sin studie av Stockholmsskildringen i August Blan
ches romaner med att beskriva hur Sues Paris'mysterier inspirerade de svenska
författarna att skildra Stockholm som en storstad, full av mystiska brott och
missförhållanden. Liksom hos Kjellén är det den realistiska estetiken som styr
Lamms värdering av Blanches romaner. Utan inflytandet från Sue hade det
kanske varit möjligt för Blanche att utveckla den realism, som trots det domi
nerande "romaneska" inslaget, han ändå kan urskilja. Om Blanches roman
Wålnaden (1847) skriver Lamm: "Att man trots dessa iögonenfallande brister
läser romanen med intresse, beror på att den jämsides med de extravagant ro
maneska händelserna rymmer så många förträffliga situationsbilder ur stock91
holmskt vardagsliv." Bortser man från intrigen, tycks det alltså finnas en del
pärlor som utgör behållningen av läsningen. Och dessa består av realistiskt
återgivna scener ur vardagslivet i Stockholm. Lamm kommer även in på
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Almqvists fyrtiotalsromaner. Här gäller liknande realistiska bedömnings
kriterier:
Också i Syster och bror uppslukas Stockholmsskildringen av den sensatio
nella intrigen. Man har all anledning att beklaga det. Början av roma
nen ger oss nämligen ej blott en del pedagogiskt-geografiska utläggning
ar över de olika "folkslag", som bebo Stockholms skilda stadsdelar [...]
utan också en omsorgsfullt utpenslad teckning av en liten kåk i hörnet av
99
Storgatan och en av dess tvärgränder.
Det är visserligen Lamms syfte att skriva om Blanche som Stockholmsskild
rare, och det är därför naturligt att det är dessa inslag han tar fasta på, både i
Blanches och Almqvists romaner. Det råder dock ingen tvekan om att det är
den realistiska estetiken Lamm sätter högt, medan han betraktar den "romaneska" eller "sensationella" intrigen som ett onödigt element. Lamms slut
omdöme om Blanches romaner lyder:
Understundom går handlingen framåt i rivande fart, och då Blanche
låter läsaren andas ut, bjuder han på roande episoder, bifigurer, genre
scener och miljöskildringar. Man gör honom ej orätt, om man konstate
rar, att det oftast är i dessa och ej i huvudhandlingen, som romanernas
OQ
konstnärliga behållning ligger.
Frågan är dock om ett sådant värdeomdöme inte är både orättvist och ohisto
riskt, då det bygger på en senare tids estetiska uppfattning.
Även Johan Mortensen behandlar i sitt arbete Från Aftonbladet till Röda rum
met fyrtiotalsromanen i anslutning till Blanches författarskap.
Mortensen
anser i likhet med Lamm att det är "följetongsromanintrigen" som gör roma
nerna konstnärligt undermåliga:
Dessa romaner äro i våra dagar så god tsom oläsbara [...]. Allt är utfördt
i den franska följetongs romanens stil med Eugène Sues och Dumas' idé
er och betraktelsesätt. Man kan knappast analysera dem utan att falla in
i parodien. Intrigen är naturligen hufvudsaken. Man ilar från den ena
spännande händelsen till den andra. [...] Midt i denna magra soppa
simmar såsom en eller annan närande fettkula tidens sociala och revolu
tionära idéer.24
För Mortensen är intrigen tom på betydelser. Endast de politiska och sociala
idéer som tematiseras i romanerna kan tillmätas värde. Att Mortensen dess
utom anser sig omfatta ett överlägset realistiskt ideal, visar han genom att i
förbigående mena att det var tur för Blanche att denne avled 1868: "Ty tiden
25
började blifva nykter och kritisk
I uppsatsen Almqvist och lånebiblioteksromanerna skriver Fredrik Böök om
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rövar- och riddarromanernas inflytande på Almqvists författarskap under fyr
tiotalet. Böök betraktar Almqvists flitiga utnyttjande av "romaneska" intri
ger huvudsakligen som en oförmåga till psykologisk realism. Almqvist var
"iakttagare" och "finkänslig miljöskildrare", men så snart han försökte gå
utanför denna ram tvingades han att använda "de otroligaste och mest komp
licerade intriger, som ingenting uttrycka och till ingenting leda, han griper till
9 fi
de banalaste och tommaste schabloner".
Också för Böök är intrigen tom på betydelser. Den "romaneska" intrigen
uppstår, menar Böök, då Almqvist söker tränga under ytan för att ge det som
händer en djupare psykologisk förklaring. Vid dessa tillfållen "förmådde Alm
qvist endast haspla upp en oändligt bråkig och absolut tom riddarromansintrig".^7 Böök vill därför "förklara" intrigen med en brist i Almqvists karaktär:
Han uppskattade det väsenlösa fantasteriet [...] därför att omedelbart
på andra sidan af den direkt kända och upplefda hvardagen började för
Almqvist den lösa nyckens, den till intet förpliktande lekens, den god
tyckliga växlingens oändliga rymder. Därför att han i grunden aldrig
upplefde något som satte djupa spår i hans innersta väsen, kunde han
o «
•
..
•
9fi
också icke skildra människors inre öden.
I sin avhandling Statarna i litteraturen går Lars Furuland igenom den sociala
skildringens historia i svensk litteratur. Början till den socialt engagerade
litteraturen förlägger han till 1840-talet, vilket han benämner den sociala
"sensationsromanens" högkonjunktur. Furuland tar fasta på att författarna
vid denna tid hade ambitionen att gestalta sociala förhållanden, men samti
digt beklagar han att de var så lockade av "sensationsromanens hårresande
9Q
effekter", att de inte förmådde utveckla sina skildringar till realism. Om
J. A. Kiellman-Göransons romaner Abednego och Westerlånggatans engel skriver
Furuland: "Men några inströdda faktiska upplysningar förmår inte förvand
la hans onyanserade teckning till verklig realism."30
Den senaste undersökningen av fyrtiotalsromanen handlar också om Alm
qvists författarskap, Johan Svedjedals avhandling Almqvist — berättaren på bok
marknaden. Svedjedals huvudtes är att Almqvist för att överleva som fri skrift
ställare var tvungen att anpassa sitt berättande till marknadens krav.
Svedjedal pekar på blandningen av "sensationella inslag" med "politiskt
radikala tankegångar" i Gabriele Mimanso och hävdar, att de förra var ett sätt
att "tillfredsställa smaken hos den allmänna bokhandelspublik för vilken han
nu skrev".31 Svedjedal driver emellertid tesen om kommersialisering ännu ett
steg. De "sensationella inslagen" är inte bara en eftergift åt publiksmaken,
utan bidrar dessutom till att Almqvist kan förtjäna mer pengar på det antal
sidor han skriver. Eftersom Almqvist, liksom tidens författare överhuvudta
get, honorerades per ark, var det viktigt för honom att romanerna blev långa.
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Detta är enligt Svedjedal den viktigaste orsaken till att Almqvist använderjust
en "sensationell intrig" i sina fyrtiotalsromaner. Då denna intrig karakterise
ras av invecklade och komplicerade turer, blev den ett medel att göra roma
nerna så långa som möjligt, anser Svedjedal: "Almqvists viktigaste teknik för
att förlänga berättelsen är dock naturligtvis att oupphörligen skapa nya för
vecklingar [...]."32
Inte heller Svedjedal menar således att intrigen är meningsskapande. Lik
som övriga bedömare ser han den som en tom kategori, vars huvudsakliga
funktioner är att skapa längdproducerande komplexitet och publikknipande
effekter.33

Romantisk realism, melodramatisk och romanesk roman
T rots att den internationella forskningen om 1800-talets olika romangenrer är
så omfattande, har jag endast funnit ett fatal arbeten vara användbara för för
ståelsen av "sensationsromanen". Den tyska forskningen om genrer liknande
"sensationsromanen" har ofta varit inriktad på ideologikritiska analyser av
den s.k. triviallitteraturens (Trivialliteratur) uppkomst i slutet av 1700-talet
och fram till mitten av 1800-talet. Det finns dock några undantag. Hit hör bl.a.
Helga Geyer-Ryans Der andere Roman. Geyer-Ryan är för övrigt mycket kritisk
till triviallitteraturforskningen. Hon menar att denna tagit för givet att trivial
litteratur är något som plötsligt uppstår vid denna tid och bortsett från att det
är traditionella litterära genrer som nu börjar betraktas som triviala.34
Den franska forskningen kring exempelvis Eugène Sues romaner har i hu
vudsak ägt rum inom området populärromanens historia (roman populaire),
vilket förefaller mig vara ett alltför allmänt teoretiskt perspektiv. Ett exempel
är Yves Olivier-Martins, Histoire du Roman populaire en France de 1840 a 1980
( 1980), vilket i de tidiga avsnitten förutom Sue behandlar både Paul de Kock
och Frédéric de Soulié, men utan att analysera intrigens funktion i Paris' mys
terier eller dess karaktär av hybridroman.35
Jag har därför valt att koncentrera mig på tre engelskspråkiga undersök
ningar om genrer snarlika "sensationsromanen", vilka haft större betydelse
för mitt arbete än den tyska och franska forskningen. Jag behandlar dessa ar
beten tämligen ingående, därför att de alla har ett perspektiv på intrig- och
hybridromanen som jag funnit vara fruktbart.36
Det första arbetet är slavisten Donald Fangers Dostoevsky and Romantic Rea
lism (1965), som förutom Dostojevskijs, behandlar en rad författarskap från
mitten av artonhundratalet, däribland Balzacs, Dickens' och Gogols.
Fangers tes är att dessa författare varken är realister eller romantiker, utan
både-och. "Romantisk realism" är därför ingen paradoxal term utan betonar
tvärtom författarnas särart. Den är även ett sätt att förklara förekomsten
av
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populärlitterära genreelement i deras romaner, menar Fanger. Förstår man
dem som romantiska realister, och inte enbart realister, blir de populär
litterära elementen, som exempelvis "spännande" och "djävulska" intriger,
mer ett tecken på deras originalitet än på att de avviker från den etablerade lit
teraturen. Fanger skriver:
we can see in them not 'deviationists' from a familiar canon, but exemp
lars in their own right of a particular attitude toward the art of fiction, a
broadly shared rationale and body of technique. In this light, the very
elements they borrowed from the Gothic novel, the boulevard novel, the
penny-dreadful, and the roman-feuilleton cease to appear the crudities
they were once taken to be and become, instead, characteristics of a con
temporary world that romantic realism deliberately and seriously re07
created to interpret.
Vad var det då för värld de romantiska realisterna sökte återskapa och tolka?
I likhet med realisterna strävade de efter att gestalta den "låga" och vardagli
ga samtid som omgav dem, hävdar Fanger. Men i motsats till den "rena" rea
lismen, gestaltade de romantiska realisterna enligt Fanger den låga eller gro
teska vardagen utifrån en personlig vision.
I och med att de tolkade den samtida verkligheten utifrån sin vision av den,
blev dessa författare ett slags moderna mytskapare, menar Fanger. Och det är
som visionära mytskapare de har användning av mytiska populärlitterära
genreelement. De romantiska realisterna är visserligen angelägna om att ge
stalta den samtida verkligheten, vilket resulterar i en realism med dragning åt
det groteska. Men samtidigt har de behov av att förklara och tolka denna verk
lighet, vilket de gör med hjälp av den mytskapande visionen. Visionen yttrar
sig ofta, menar Fanger, i en melodramatisk estetik med renodlade karaktärer
och situationer, och i en intrig som skapar samband och överensstämmelser i
den annars oöverblickbara och kaotiska verkligheten. Eftersom deras visioner
är personliga, till skillnad från populärlitteraturens mera anonymt kollektiva
myter, kan Fanger exkludera de mer populärlitterära författarna ur den genre
han vill upprätta.38 Deras mytskapande eller realistiska observationsförmåga
äger inte samma kvaliteter som Balzacs eller Dostojevskijs: "however extreme
the romantic or mythopoetic presentation of character and situation may be,
the counters that are to be patterned, the raw materials, are drawn from
reality, and with a maturity and an eye for significance that the more purely
popular novelists could not evince."39
Fängers resonemang berör frågeställningar som intresserar mig: hybrid
formen av populärlitterär intrig med en grovkornig verklighetsåtergivning,
melodramatiskt renodlade karaktärer och situationer etc. Men det är uppen
bart att Fängers teori har flera begränsningar. För det första verkar resone
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manget om de populärlitterära genreelementen som mytiska mycket abstrakt.
Det ger inga upplysningar om intrigens funktion i romanerna eller vilka and
ra betydelser de populärlitterära genreelementen kan äga, förutom att vara
allmänt mytskapande. Så blir populärlitteraturen ett "svart hål", som man
inte behöver bry sig om att förklara eller förstå. För det andra utgör Fängers
resonemang ett försök att legitimera Dostojevskijs, med flera uppburna förfat
tares, omvittnade intresse för exempelvis följetongsromanen. Genom att häv
da att deras användning av de "låga" genrerna förknippas med en personlig
vision, till skillnad från de "populärlitterära" författarnas kollektivt anonyma
skapande, kan Fanger förhindra att de sammanblandas med den "låga" litte
raturen.
Då är Peter Brooks' bok The Melodramatic Imagination (1976) betydligt intres
santare. I denna behandlar han, vad han kallar, den melodramatiska roma
nen, vilken han härleder från det sceniska melodramat. Till genren räknar han
inte bara kanoniserade författarskap som Balzacs och Henry James' — vilka
han ägnar stor uppmärksamhet åt i sitt arbete—utan även mer populära som
Eugène Sues och Alexandre Dumas'. Inte heller härleder han genren till en
mytskapande personlighet. Istället menar han att det under framför allt 1800talet existerade en "melodramatisk föreställningsvärld",
med starkt inflytan
40
de på litteraturen.
För Brooks är den melodramatiska föreställningsvärlden
nära förknippad
med sekulariseringen. Melodramat uppstår i en värld där det inte längre är
möjligt att hävda religionens transcendentala sanningar och etiska imperativ,
men i vilken behovet av dessa sanningar känns angelägnare än någonsin. Detta
är orsaken till att melodramat i så hög grad är ett moraliskt drama. Melodramat
söker helt enkelt påvisa, att det under den till synes vardagliga verklighetens
yta utspelar sig en moralisk kamp av avgörande betydelse. Brooks skriver:
Melodrama is indeed, typically, not only a moralistic drama but the dra
ma of morality: it strives to "prove" the existence of a moral universe
which, though put into question, masked by villainy and perversions of
judgement, does exist and can be made to assert its presence and its
categorical force among men.41
Behovet att upprätta en moralisk ordning är också orsaken till den manikeiska världsbild som präglar melodramat. Kampen står mellan gott och ont, och
uttrycken för denna kamp går ofta till överdrift.
Försöket att påvisa existensen av en moralisk ordning resulterar i en
säregen estetik, menar Brooks. Ett viktigt element i denna estetik är vad
Brooks kallar häpenheten (astonishment). Detta element är kopplat till intrigen
och innebär i korthet följande: konflikten i melodramat består huvudsakligen
i att en persons (offrets) förtjänster och sanningar förtryckts av en illvillig
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skurk. Publiken eller läsarna lider av att offret inte tillåts eller inte förmår av
slöja sanningen, vilken ofta är sanningen om offrets rätta identitet. Då spän
ningen är som mest olidlig, inträder vanligen en ny person i handlingen, eller
så kan det tidigare stumma offret äntligen börja tala, vilket leder till att offrets
rätta identitet, liksom skälet till skurkens intresse av att dölja sanningen, av
slöjas. Detta ögonblick, menar Brooks, är melodramats klimax och framkallar
ett slags häpenhet. Man häpnar över de okända samband — t.ex. att offret vi
sar sig vara son eller dotter till romanens gode aristokrat—vilka plötsligt dras
fram i ljuset.
Ett annat viktigt element i melodramats estetik är den ordlösa gesten, skri
ver Brooks. Eftersom det är den underliggande moraliska ordningen som me
lodramat söker påvisa, finns det en grundläggande misstänksamhet mot
ordens förmåga att uttrycka de egentliga sanningarna om tillståndet i världen.
Därför måste det moraliska budskapet formuleras på andra, icke-verbala sätt.
Det leder till att gester och kroppsliga åtbörder intar en betydande plats i me
lodramat. På scenen resulterar det t.ex. i tablåer, då någon eller några av de
uppträdande "fryser" en gest i ett dramatiskt ögonblick. Brooks skriver att
moment som dessa uttrycker den existentiella vidden av det drama som utspe
las. I både dramat och romanen leder det till, att dialogen eller monologen
avbryts av utrop, laddade pauser och bruten syntax.
Brooks' undersökning är till en början givande för att förstå den svenska
"sensationsromanen". Även i dessa finns skurkar som förtrycker oskyldiga of
fer, vars rätta identitet ofta uppenbaras på slutsidorna. Brooks' teori om seku
lariseringens betydelse för melodramats strävan att finna en dold moralisk
ordning är likaledes tillämpbar på "sensationsromanerna". Även i dessa för
siggår en kamp mellan gott och ont, och deltagarna i kampen är mestadels
mycket renodlade och "överdrivna". Även gesten och den brutna syntaxen
har stor betydelse i "sensationsromanen".
Problemet med Brooks' teori är inte i första hand att hans iakttagelser är
tillämpbara på snart sagt all populärlitteratur från romantiken till våra dagar,
utan snarare att den inte erbjuder någon större hjälp med att identifiera in
trigens funktion och betydelse i "sensationsromanen". Under påverkan av
Brooks' teori fann jag mig snart i fard med att analysera den föreställnings
värld och de ideér som kom till uttryck i romanerna, snarare än att analysera
romanerna som sådana. Jag insåg snart, att det med Brooks' arbete som grund
var nära nog omöjligt att skilja mellan två så olika romaner som exempelvis
Almqvists Gabriele Mimanso och C. A. Wetterberghs Penningar och arbete. I bäg
ge romanerna kunde man hitta exempel på en melodramatisk estetik, vilken
kunde förstås som uttryck för den melodramatiska föreställningsvärlden.
Brooks' teori fungerade utmärkt som ett slags klassifikationsverktyg, men pla
cerade den för mig viktiga frågan om intrigens funktion och betydelse i bak
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grunden. Istället för att säga något om intrigens funktion, riskerade teorin om
den melodramatiska estetiken att bli ett slags motivstudium.
Northrop Fryes arbete The Secular Scripture (1976), vilket behandlar den s.k.
romaneska romanen (romance), har en liknande inriktning som Brooks' un4-9
dersökning. Liksom Brooks kopplar Frye den romaneska romanen till en
kollektiv föreställningsvärld, även om han avviker från Brooks genom att häv
da att denna är mytisk. Den romaneska romanen ger uttryck åt det mytiska,
ursprungliga tänkandet och är därför en "evig" genre, menar Frye. Han anser
den dessutom vara en grundläggande genre, vilket förtjänar en närmare för
klaring.
Kärnan i den romaneska romanen är enligt Frye sökandet efter och etable
randet av en identitet. Men sökandet efter identitet är den strukturella kärnan
i all litteratur. Identitetssökandet står nämligen, anser Frye, i förbindelse med
det grundläggande mytiska tänkande som alltid är giltigt för människan, hur
mycket hon än tror sig vara frigjord från dess inflytande. Eftersom den roma
neska föreställningsvärlden och det mytiska tänkandet praktiskt taget är sam
ma sak, innebär det att den romaneska föreställningen är kollektiv och all
mänmänsklig. Detta leder i sin tur till att den romaneska romanen nära nog är
detsamma som den populära litteraturen. Frye skriver: "The close connection
of the romantic and the popular runs all through literature."43
Att en viss tid nedvärderar populärlitteraturen beror därför i allmänhet inte
på vad denna innehåller, utan på hur tiden värderar det mytiska tänkandet.
Det är uppenbart att Frye — då han betraktar det romaneska identitetssökan
det som kärnan i all litteratur — förstår den romaneska föreställningsvärlden
som en evig vågrörelse i litteraturens historia. Stabila perioder förädlar litte
raturen så att dess mytiska, romaneska kärna inte längre är synlig. Men i
omvandlingsperioder hamnar den romaneska föreställningsvärlden
åter i för
grunden:
Writers improve and refine on their predecessors until it seems no
further improvement is possible. Then the conventions wear out, and
literature enters a transitional phase where some of the burden of the
past is thrown off and popular literature, with romance at its center,
comes again into the foreground.44
Det mytiska identitetssökandet utgör grunden för den romaneska roma
nens speciella estetik. För det första gestaltar den primära mänskliga
konflikter, vilket gör att karaktärer och situationer i romanerna tenderar att
bli renodlade, dvs. goda och onda. För det andra kommer den romaneska ro
manen att förete en annorlunda narrativ logik än den realistiska romanen.
Den senare har en kausal intrig som gör det möjligt att utifrån personernas
karaktärer sluta sig till hur de kommer att agera. Men eftersom det är sökandet
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och testandet av olika identiteter som är kärnan i den romaneska romanen, så är
dess intrig mera " 'sensational', that is, it moves from one discontinous
episode to another, describing things that happen to characters, for the most
part, externally".45
I den romaneska romanen sammanfaller således inte karaktären med sin in
trig, sin livshistoria. Det beror på att karaktären är det som till en början inte
existerar, men som begärs, vilket gör att den romaneska romanen ter sig osan
nolik. Frye hävdar även att den tidiga s.k. realistiska romanen var en kompro
miss mellan romaneska, "osannolika", narrativa strukturer och realistiskt
kausala ända fram till mitten av 1800-talet. Först därefter segrade den kausala typen.
Även Fryes teori innehåller aspekter värda att ta fasta på i en undersökning
av "sensationsromanen". Särskilt gäller det hans sätt att skilja mellan olika
narrativa strukturer i den realistiska respektive romaneska romanen. Att in
trigen i den realistiska romanen är kausalt bestämd, och att dess karaktärer
sammanfaller med sina handlingar, medan den i den romaneska romanen ka
rakteriseras av en mer diskontinuerlig logik, överensstämmer med vad jag
iakttagit. Beträffande orsaken till den romaneska romanens diskontinuerliga
intrig, finner jag dock Fryes teori problematisk. Förutom att jag har svårt att
acceptera den mytiskt-religiösa dimensionen i Fryes tänkande, blir konse
kvensen av hans arbete också att man ser romanerna som ett uttryck för en (my
tisk) föreställningsvärld,
snarare än att man analyserar romanerna i sig själ
va. Fryes teori, liksom Fängers, riskerar att göra det mytiska till en abstrakt
kategori, dit man kan hänvisa även populärlitteraturen. Istället för intrigen
blir föreställningsvärlden det primära med Brooks' och Fryes teorier, oavsett om
man kallar denna melodramatisk, romanesk eller romantisk. Detta leder till
en benägenhet att klassificera romanerna, att säga vad de är, snarare än att un
dersöka vad de gör.Tillämpat på exempelvis Paris'mysterier medför det att man
konstaterar förekomsten av två olika koder, en realistisk och en annan som
man antingen kan kalla romanesk, romantisk eller melodramatisk. Deras in
bördes sammanhang löper risken att gå förlorat med detta synsätt.

Äventyrsromanen
Det blev till slut den ryske litteraturforskaren Michail Bachtins romanteore
tiska arbeten som kunde erbjuda en lösning på problemet. I sitt arbete om
Dostojevskijs poetik ställdes Bach tininför ett författarskap som inte var enhet
ligt i traditionell mening. I Dostojevskijs romaner kombineras olika genrer
med varandra; de är, som även Fanger menade, ett slags hybridromaner. Det
ta är dock inte unikt för Dostojevskij. För Bachtin är romanen genrernas gen
re, vars främsta kännetecken är förmågan att i sig införliva de mest skilda lit
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terära och utomlitterära arter. Till skillnad från Fanger, och hans tämligen
allmänna begrepp "romantisk realism", betecknar Bachtin romantiska, my
tiska eller osannolika intriger i Dostojevskijs romaner som äventyrsintriger. Och
i motsats till Fry e och Brooks är han framfor allt intresserad av äventyrsintri
gens romanestetiska funktion, dvs. hur denna intrig verkar i Dostojevskijs roma
ner. Vilken betydelse har då äventyrsintrigen i Dostojevskijs författarskap?
Bachtin inleder sitt resonemang med att referera en annan rysk forskare,
Leonid Grossman, vilken också iakttagit Dostojevskijs beroende av äventyrs
intrigen. Grossman menar, att Dostojevskij i sitt författarskap grep tillbaka på
den europeiska äventyrsromanens tradition och flitigt använde de klichéer
som på hans tid var vanliga bland tidens producenter av äventyrshistorier. I
hans romaner förekommer därför hemliga brott, oväntade förmögenheter, äd
la och goda personer, och även det Grossman menar är ett typiskt melodra
matiskt drag, nämligen aristokrater som uppsöker slummen och fraterniserar
med samhällets drägg. Grossman menar, att äventyrsintrigen i Dostojevskijs
romaner har tre karakteristiska drag. För det första är den underhållande, och
bidrar därmed till att skapa den spänning som kan slussa läsaren genom de
komplicerade filosofiska teorier och psykologiska problem hans romaner inne
håller. Fordet andra fann Dostojevskij i följ etongsromanen medkänsla med de
fattiga och förnedrade människor han sympatiserade med. För det tredje, och
här liknar Grossmans resonemang Fängers, fanns det en romantisk impuls
hos Dostojevskij, en strävan att förena det ovanliga med det vardagliga, det
sublima med det groteska.
Bachtin instämmer i att dessa drag åtminstone delvis förklarar varför Dos
tojevskij behövde äventyrsintrigen, men menar att de har en marginell bety
delse. Att underhålla och skapa spänning var aldrig ett mål i sig för Dosto
jevskij. Inte heller strävade han efter att förverkliga en romantisk princip om
det sublimas förening med det groteska. Och var det medkänsla med de
förnedrade han sökte, är det märkligt att han i så fall inte skrev realistiska
sociala romaner. Även om äventyrsföljetongerna banade väg för den sociala
romanen genom att skildra slummen, sjukhusen och tvångsarbetet, så fanns
det, påpekar Bachtin, i Dostojevskijs samtid många verkligt sociala romaner,
vilka gestaltade mänsklig förnedring och misär utifrån helt andra berättarmönster.
Grossman berör aldrig huvudskälet till äventyrsintrigens betydelse i Dosto
jevskijs romaner, menar Bachtin, nämligen att det i den sociala eller realistis
ka romanen inte finns någon plats för tillfälligheten och det icke förväntade.
Vad som kännetecknar familjeromanen, vardagslivets roman eller den bio
grafiska romanen är enligt Bachtin att intrigen förenar en karaktär med en
annan, inte som fristående och jämbördiga kontrahenter, utan som far till son,
man till hustru, älskare till älskad, egendomsägare till proletär etc. Den
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biografiska romanens intrig är därför helt en konsekvens av biografiska relationer:46
Relationships of family, of life-story and biography, of social status and
social class are the stable all-determining basis for all plot connections;
contingency has no place here. The hero is assigned to a plot as someone
fully embodied and strictly localized in life, as someone dressed in the
concrete and impenetrable garb of his class or social station, his family
position, his age, his life and biographical goals.47
Om alltså intrigen i den biografiska romanen är biografiskt bestämd, dvs. om
personernas relationer till varandra är bestämda utifrån vilken ställning de
har i förhållande till varandra, så innebär det att exempelvis hjältens karaktär
och hans intrig utgör en organisk enhet. Hjälten är, som Bachtin skriver, för
kroppsligad i livet. Hans handlingar kan alltså förklaras utifrån vem han är, dvs.
utifrån hans biografi. Därför existerar ingen skillnad mellan karaktärerna och
intrigen i den biografiska romanen. Karaktärernas relationer skapas av och
fullbordas i intrigen.
Hjälten i äventyrsromanen däremot är inte bestämd utifrån sin biografi el
ler sociala position. I hans värld kan allt inträffa och han kan bli vad som helst.
Personerna i äventyrsromanen kan med andra ord inta i stort sett vilka posi
tioner som helst, utan hänsyn till vad som utifrån deras livshistoria förefaller
troligt. Detta ger utrymme åt det oväntade och icke förutbestämda,
menar
Bachtin:
The adventure plot relies not on what the hero is, not on the place he
occupies in life, but more often on what he is not, on what (from the van
tage point of the reality at hand) is unexpected and not predetermined.
The adventure plot does not rely on already available and stable posi
tions — family, social, biographical; it develops in spite of them. The
adventure position is a position in which any person may appear as a
person. What is more, the adventure plot uses any stable social localiza
tion not as a finalizing real-life form but precisely as a "position".48
Det faktum att "verkliga" förhållanden och omständigheter utgör ett slags po
sitioner eller masker, som personerna i äventyrsromanen intar och använder
sig av, gör att de blir bärare av "eviga" värden och egenskaper, snarare än av
tidsbundna. Bachtin skriver:
a boulevard-novel aristocrat has nothing in common with an aristocrat
of a social-family novel. Being an aristocrat in a boulevard novel is simp
ly a position in which a person finds himself. The person functions, in the
clothing of an aristocrat, as a person: he shoots, commits crimes, flees
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from enemies, overcomes obstacles, and so forth. All social and cultural
institutions, establishments, social states and classes, family relation
ships are no more than positions in which a person can be eternally equal
to himself. Problems dictated by his eternal human nature — self-pre
servation, the thirst for victory and triumph, the thirst for dominance or
for sensual love — determine the adventure plot.49
Den evigt mänskliga naturen hos personerna i äventyrsintrigen gör dem
"tomma" utanför denna intrig. De har därför ingen möjlighet att upprätta för
bindelser med den aktuella samtiden. Det är skälet, menar Bachtin, till att det
inte var tillräckligt för Dostojevskij att enbart använda sig av en äventyrsin
trig. För att realisera sina konstnärliga syften var han tvungen att kombinera
äventyrsintrigen med andra genrer:
In Dostoevsky, the adventure plot is combined with the posing of pro
found and acute problems [...]. It places a person in extraordinary posi
tions that expose and provoke him, it connects him and makes him colli
de with other people under unusual and unexpected conditions precisely
for the purpose of testing the idea and the man of the idea, that is, for tes
ting the "man in man". And this permits the adventure story to be com
bined with other genres that are, it would seem, quite foreign to it [...]
Bachtins arbete kastade nytt ljus över de frågeställningar som upptagit mig.
Flera av de "sensationsromaner" jag läst, uppvisade drag som Bachtin menar
är typiska för äventyrsintrigen. I dessa förekommer således personer som inte
är biografiskt bestämda. De händelser de blir indragna i är med andra ord inte
motiverade utifrån deras livshistoria, och deras band till andra personer byg
ger inte i första hand på biografiska relationer. Av den anledningen är de inte
heller fixerade till en bestämd plats i samhället utan kan röra sig tämligen obe
hindrat bland alla skikt av samhället; på samma sätt som prins Rudolf i Paris,
ibland förklädd till arbetare, ibland till furste, kan uppträda både i den undre
världen och bland stadens noblesse. Detta leder i sin tur till tillfälliga och
oväntade möten mellan sfärer som annars är åtskilda från varandra: hög
möter låg, fattig rik, utsugaren sitt offer etc.
Emellertid är det tydligt att dessa "sensationsromaner" inte är några rena
äventyrsromaner. Flera av romanerna utspelar sig i samtiden och gestaltar en
aktuell social och ideologisk problematik. Liksom fallet är med Dostojevskijs
romaner, kombineras äventyrsintrigen i flera "sensationsromaner" med
andra genrer, vilka liknar de som i samtiden kallades social roman, tendensroman
eller avsiktsroman.
Det finns emellertid en annan typ av romaner i vilka äventyrsintrigen är
framträdande, men som inte är lika upptagna av att gestalta en social proble
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matik. I dessa verkar det centrala vara att utforska olika ideologiska värden
och att pröva eller testa dessa värdens konsekvenser och hållbarhet. Också här
erbjuder Bachtins arbeten ett fruktbart perspektiv. Han hävdar således, att
äventyrsromanen har rötter ända ned i antikens roman och urskiljer åtminsto
ne två varianter av äventyrsromaner, äventyrets prövningsroman respektive äventyrs- och vardagsromanen, vilka båda haft stort inflytande på den europeiska
romanen. Dessa kronotoper, som Bachtin kallar dem, kom att få stor betydelse
för mitt försök att urskilja de olika typer av äventyrsroman som skrevs under
1840- och 1850-talen.
Bachtins teori har även andra fördelar. Med dess hjälp kunde jag koncen
trera uppmärksamheten på äventyrsintrigens funktion och betydelse, istället
för a tt huvudsakligen analysera den föreställningsvärld som romanerna gav
uttryck åt. Aventyrsintrigen i 1840-och 1850-talets svenska "sensationsro
man" tycks alltså ha uråldriga rötter och ingå i en tradition från antikens
äventyrsromaner över riddarromanen, barockromanen och till Walter Scotts
historiska och Victor Hugos romantiska roman. Att närmare beskriva denna
historia framstod dock inte som den mest angelägna uppgiften, vilken istället
var att undersöka vilken betydelse äventyrsintrigen hade i en grupp svenska
romaner vid 1800-talets mitt. Genrer minns sitt förflutna, menar Bachtin,
men lever alltid i det närvarande: "A genre is always the same and yet not the
same, always old and new simultaneously. Genre is reborn and renewed at
every new stage in the development of literature and in every individual work
of a given genre. [... ] A genre lives in the present, but always remembers its past,
its beginning."
På liknande vis förhåller det sig med de ideologiska och litteratursociologis
ka aspekter man kan anlägga på den typ av romanerjag valt att undersöka.
Det är t.ex. troligt att man kan förklara äventyrsgenrens renässans på 1840talet utifrån förekomsten av en speciell föreställningsvärld,
liknande den
Brooks beskrivit, och ur ett behov av att utforska samhällets olika sfärer och de
värden som var giltiga i detta samhälle. Detta kan i sin tur förklaras mot bak
grund av det historiska skeendet under 1840- och 1850-talen. Det är säkert in
te ovidkommande att särskilt fyrtiotalet var ett revolutionärt och på sociala
problem inriktat decennium, då bl.a. en rad utopiska idéer och föreställning
ar var flitigt omdiskuterade. Här fungerar år 1848 som något av en vattendelare. Detta år skakades flera västeuropeiska länder av revolutioner (även
Sverige drabbades av en revoltunge i mars 1848), som dock snart ersattes av
en utbredd reaktion. I mitten av femtiotalet dominerade denna reaktion det
andliga klimatet även i Sverige. Det är sannolikt ingen tillfällighet att även
tyrsromanen, och kanske romanen överhuvudtaget, blomstrar i mitten av fyr
tiotalet och början av femtiotalet för att under de närmast följande decennier
na nästan helt tyna bort.
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Det är således romanestetiska och romanteoretiska problem somjag i första
hand är angelägen om att söka förstå och eventuellt lösa i denna avhandling.
Det utesluter dock inte, som vi ska se, att jag kommer att ta upp och behandla
ideologiska och sociala frågeställningar. Men det är hur dessa frågor tematiseras och ställs i romanerna som är det väsentliga, inte hur ideologierna och
den sociala problematiken formulerades och gestaltade sig utanför romanernas
sfar.

Den sociala äventyrssromanen
Med hjälp av Bachtin blev min undersökning både mer fokuserad och tydliga
re avgränsad. Mitt syfte blev nu att studera äventyrsgenrens betydelse, i kom
bination med genrer som social roman, historisk roman, bildningsroman, i ett
antal svenska romaner på 1840- och det begynnande 1850-talet. Jag har valt
att kalla denna grupp av texter den sociala äventyrsromanen.52
Denna term framstår som mer adekvat än andra som använts om 1840- och
det begynnande 1850-talets romaner. Termer som sensationsroman och följe
tongsroman kan, förutom att bägge har en pejorativ klang, användas om verk i
vilka det inte förekommer någon äventyrsintrig. Detsamma gäller beteckning
arna social roman och tendensroman. Skälen till att termer som melodramatisk
roman, romanesk ro man, romantisk realism inte är tillfredsställande har jag redan
berört. Inte heller skulle beteckningen äventyrsromanvdLva.lycklig, eftersom den
bortser från äventyrsgenrens kombination med andra genrer.53
Ändå far beteckningen social äventyrsroman inte betraktas som heltäckande.
Termen passar bäst för den typ av romaner i vilka äventyrsgenren kombine
ras med en genre som den sociala romanen. När det t.ex. gäller den historiska
äventyrsromanen, vilken behandlas i ett längre avsnitt i avhandlingen, är
termen mindre relevant. Att jag trots allt valt, att i viss mån betrakta den his
toriska äventyrsromanen som en variant av den sociala äventyrsromanen, be
ror på att den historiska äventyrsromanen, förutom dess beroende av en även
tyrsintrig, också tematiserar sociala och ideologiska frågor som var aktuella i
tiden.
Innan jag går vidare, vill jag nu i några kortare analyser söka visa vilka kon
sekvenser min inriktning på äventyrsintrigen har för avgränsningen av mitt
avhandlingsämne.

Almqvists Gabriele Mimanso som social äventyrsroman
Av uppenbara kronologiska skäl kan Almqvists roman Gabriele Mimanso
(1841-42) inte vara inspirerad av Paris'mysterier. Ändå kan man iaktta samma
genreblandning i Gabriele Mimanso som i Paris'mysterier.
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Redan i företalet till romanen förklarar Almqvist, att han tänker pröva en
ny litterär form för sin berättelse. Han skriver om gamla tiders riddarromaner
och menar att dåtidens krig och olyckor erbjöd ett rikt stoff åt dessa. I samti
den existerar inte lika drastiska konflikter, vilket leder till en psykologiskt mer
trovärdig litteratur.
Men trots att han anser att riddarromanerna tillhör en förgången epok, be
klagar han att dessa helt försvunnit. Gabriele Mimanso är en historia som visser
ligen utspelar sig i nuet, men som liknar en medeltida berättelse. Almqvist har
inte själv upplevt händelserna, utan fatt dem berättade för sig och är osäker på
vad som gör att historien verkar medeltida:
Jag måste här berätta en märkvärdighet.Jag har hört en händelse omta
las, som tilldragit sig endast för kort tid sedan, således mitt upp ibland
oss; men vilken till sin egna art verkligen förekommit mig medeltidisk.
Jag vet icke om detta härflyter av de handlande personernas lynne eller
av själva tilldragelsens halt. Vilket amfibiskt fenomen? Och likväl ingen
spökhistoria, ingen instängning för livet, ingen outsäglig knut och intet
sådant, som ej kan ske när som helst.54
Det är alltså ett slags hybridroman som läsaren kan förvänta sig, som visserli
gen är ovanlig men inte lika osannolik som den medeltida riddarromanen.
Företalet avslutas med konstaterandet att händelsens "amfibiska" karak
tär innebär något nytt. Samtidigt finns här en lekfullt självmedveten distans;
intrigen lyder sina egna lagar och Almqvist har bara att följa dem: "Jag slutar
mitt brev. Jag följde händelsernas genius till slutet, och jag skall berätta dig
alltsammans. Jag var såsom i själva medeltiden, ehuru ändock i dessa dagar;
detta tillstånd förekom mig nytt."55
Handlingen i Gabriele Mimanso är i korthet följande. Den unge ädlingen
Constantin Montmorency besöker Paris för första gången. Av en tillfällighet
möter han den hemlighetsfulla och sköna Gabriele Mimanso. Constantin och
Gabriele blir omedelbart förälskade i varandra. Men det finns hinder för att
deras kärlek ska leda till en äktenskaplig förening. Gabriele, som är syster
dotter till den fruktade arabledaren Abd-el-Kader, har av ett hemligt säll
skap, Ornförbundet, blivit utsedd att mörda kung Ludvig Filip. Gabriéle
har gått med på att utföra mordet, eftersom hon är övertygad om att kung
en bär ansvaret för hennes fars död. För att beskydda henne, svär Constan
tin att han ska hjälpa henne att hämnas, trots att han tror att kungen är oskyldig.
Ytterligare ett hinder för Constantins och Gabriéles förening är romanens
skurk, jesuitprästen Ambrose Hyacinthe, greve av Rounville. Han är en av le
darna för Ornförbundet och den ansvarige för det planerade kungamordet.
Majoriteten av Ornförbundets medlemmar känner dock inte till dessa atten-
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tatsplaner. För dessa syftar förbundet till att förändra samhället genom refor
mer. Läget är mycket spänt, eftersom arbetsgivarna beslutat att förlänga
arbetstiden utan att höja lönen. Medlemmarna i förbundet står därför bered
da att ta till vapen, vilket Ambrose tänker utnyttja. Han har inget intresse av
att företräda arbetarnas sak, både kungamordet och arbetarresningen är led i
hans plan för att gripa makten. Ambrose ligger även bakom mordet på
Gabriéles far, för att i henne få ett lydigt redskap för sin plan.
Constantin lyckas övertala Gabriéle att avstå från mordförsöket och fly med
honom till Algeriet, sedan han blivit övertygad om att Ambrose mördat hen
nes far. En bit utanför Paris blir de anfallna av beridna män som de förmodar
vara stråtrövare. Constantin söker försvara sig och Gabriéle, men träffas av en
kula som faller honom till marken. Gabriéle tror att han blivit dödad innan
hon själv förlorar medvetandet och tillfångatas av "stråtrövarna", vars leda
re visar sig vara Ambrose. När hon återfår medvetandet befinner hon sig i Am
broses hem. Snart förstår hon, att det är han som ligger bakom mordet på
fadern och på hennes älskade.
Gabriéle lyckas fly ur sin fångenskap och är fast besluten att varna kungen
för det planerade attentatet. Hon tillbringar en natt på Paris' gator och när
gryningen kommer ställer hon sig i spetsen för arbetarnas strid mot militären.
Arbetarna förlorar dock, och Gabriéle blir på nytt tillfångatagen av Ambroses
kumpaner. Eftersom hon hunnit varna kungen, anklagas hon för förräderi av
Ornförbundets ledning och döms till döden. I sista stund räddas hon av Am
brose som förälskat sig i henne och därför offrar sin ställning i förbundet.
Constantin, som bara sårats, har under tiden tillfrisknat och söker efter Ga
briéle. Till slut lyckas han finna Gabriéle hos Ambrose. Han missförstår dock
deras relation och utmanar Ambrose på duell. Ambrose gör ett misslyckat för
sök att förgifta Constantin men tvingas istället utkämpa duellen vilken han
förlorar. Gabriéle och Constantin försonas och reser till Algeriet. Där låter de
bygga en asyl i vilken araber och fransmän kan mötas och förhandla om fred.
De får veta att Ambrose visserligen överlevt duellen, men att han senare av
lidit sedan hans betjänt Darmez utfört ett misslyckat attentat mot kungen. Nu
är det inget som hindrar eller hotar Constantins och Gabriéles förening, och
de kan äntligen gifta sig med varandra.
Det första man lägger märke till i denna intrig är att både hjälten och hjäl
tinnan saknar en biografiskt bestämd och fixerad position. Deras respektive
föräldrar är döda och båda är främlingar i Paris. Allt kan hända dem och gör
det också. Intrigen är således inte bestämd utifrån karaktärernas livshistorier
och biografiska relationer. Constantin och Gabriéle spelar rollerna som hjälte
respektive hjältinna i en äventyrsintrig, vilken uppvisar flera av de drag Bachtin
menar utmärker äventyrets prövningsroman.
Då både Constantin och Gabriéle är äventyrare och saknar en fixerad posi
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tion, kan Almqvist via dem dessutom införliva beskrivningar av de olika skik
tens privata liv i det franska samhället. Man kan som exempel ta Gabriéles
nattliga vandring på Paris' gator, som formar sig till en beskrivning av livet i
Paris' undre värld. Gabriele förföljs av två förnäma herrar som tar henne för
en prostituerad. Hon söker hjälp av en arbetare, vilken förklarar sig villig att
bli hennes défenseur då han far veta att hon tillhör Ornförbundet. (Almqvist
försummar inte att i en fotnot påpeka att han lärt känna vad som avses med
detta begrepp: att varje ogift kvinna ur den lägre klassen behöver någon som
skyddar henne.) De förnäma herrarna tillkallar polisen, vilket arbetaren be
svarar med att kalla på sina vänner. Då ett häftigt slagsmål uppstår söker her
rarna att på nytt föra Gabriele med sig. I sista stund räddas hon av en ung
kvinna, som erbjuder henne ett gömställe i sin enkla bostad. Kvinnan visar sig
vara prostituerad, och hon redovisar för Gabriéle skälen till att hon blivit den
hon är.
I och med att Gabriéle inte är knuten till en bestämd sfär av samhället, kan
hon röra sig mellan dess olika nivåer. Från besöket hos den prostituerade be
ger hon sig vidare för att söka varna kungen för det hotande attentatet mot
hans liv. Hon vinner tillträde till grevinnan Tirlemonts salong och lyckas ge
nom henne få fram en varning till kungen, samtidigt som läsaren far en inblick
i de högre klassernas liv. När Gabriéle sedan lämnar grevinnan, hamnar hon
mitt i striderna mellan arbetare och militär.
Constantins intrig företer ett liknande mönster. Han beger sig in i de attiga
f
arbetarkvarteren och får en inblick i hur arbetarna bor och arbetar, liksom
han senare, i sitt sökande efter Gabriéle, kommer i kontakt med en koloni av
svenska målare.
Med hjälp av äventyrarna innefattade i äventyrsintrigen, var det alltså möj
ligt för Almqvist att ge en bred skildring av det franska samhället. Äventyrsintrigen sammanfogar olika personer och sfärer med varandra och ger därmed
läsaren anledning att jämföra de olika levnadssätten och deras eventuella
samband med varandra.
Det existerar självfallet fler aspekter i Almqvists roman som skulle förtjäna
en närmare granskning, bl.a. vad prövningsintrigen innebär och den metatextuella distans Almqvist hela tiden upprätthåller, men här är mitt syfte bara att
i grova drag visa vad som karakteriserar äventyrsintrigen och dess sätt att
fungera i romanen.
Det är nu möjligt att se hur den sociala äventyrsromanen skiljer sig från
andra romaner vid samma tid. Jag ska försöka belysa denna avgränsningsproblematik med hjälp av ett par exempel.
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Den biografiska romanen
Mitt första exempel på en biografisk roman är C. A. Wetterberghs (Onkel
Adam) Penningar och arbete. En genremålning (1847). Victor Svanberg tar boken
som exempel då han argumenterar för sin tes, att den svenska romanen på
1840-talet formades efter den franska "fabriksromanen" som förebild. Svan
berg hävdar att Wetterbergh skrev i två olika manér när han slog igenom som
författare i början av fyrtiotalet. Det ena, vilket är det äldre i Wetterberghs för
fattarskap, kännetecknas av en "relativt beskedlig, ofta glad satir över adelns
och borgarnas sällskapsliv".56 Det andra, vilket utvecklas alltmer när Wetter
bergh övergår till att skriva "stora skräckromaner", utbreder sig i "studier i
underklassens misär", menar Svanberg.57 Dessa romaner är hållna, skriver
Svanberg, "iden lägre franska romantikens grella kontraststil" .581 synnerhet
gäller det Penningar ocharbete, vilken är influerad av Sue: den är ' till
' hela sin an
läggning ett systematiskt och fasaväckande tvärsnitt genom samhället i den
franske 'banbrytarens' stil".59
Undersöker man Wetterberghs roman närmare, ska man dock finna att den
inte har mycket gemensamt med vare sig Eugène Sues Paris' mysterier eller
Almqvists Gabriele Mimanso. Visserligen innehåller alla tre romanerna "studi
er i underklassens misär", men detta drag är knappast tillräckligt för att ka
rakterisera romanerna. Den stora skillnaden är nämligen att i Sues och Alm
qvists romaner finns en äventyrsintrig, men inte i P enningar och arbete, vilket
resulterar i en helt annan typ av roman.
Det första man lägger märke till i Wetterberghs roman är det kompositionella greppet att addera beskrivningar av olika familjer i följd efter varandra.
Till en början verkar det inte finnas mycket som binder samman dessa olika
scener, mellan vilka den allvetande berättaren styr läsaren. I varje scen pre
senteras en familj, dess levnadsomständigheter och medlemmar. I första ka
pitlet introduceras således komministerfamiljen Willner, däribland syskonen
Berndt, Augusta och Stefanie. Det är kvällen innan Berndt ska resa till sin far
bror i Ostindien, och läsaren far en första inblick i deras olika personligheter.
Berndt berättar bl.a. att han räddat en pojke från att drunkna, och sedan följt
honom hem till hans fattiga föräldrar. Detta motiverar övergången till nästa
scen med den fattiga familjen. Fadern i familjen Glans är alkoholiserad och so
nen på väg att bli brottsling. Men så far Glans veta att han fatt ärva ett ansen
ligt kapital av en gammal faster. För att han inte ska supa upp pengarna,
bestämmer han sig för att placera dem hos sin arbetsgivare patron Fänger.
Glans vill börja ett nytt liv. I scenen därpå gestaltas så patronen, först då han
talar med Glans om arvet, och sedan då han träffar sin hustru.
Därefter går vi utan förberedelse till godset Thorstensholm, där överste
Stålsköld bor med sin son Thorsten. Thorsten ber sin far om tillåtelse att gifta
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sig med Stefanie Willner, vilket översten motsätter sig. Thorsten uppsöker då
överstens gamla amma, Madam Lind, och ber henne påverka översten. I näs
ta kapitel blir vi kvar hos Madam Lind då hon far besök av sonsonen Johan
Lind. Johan har rymt från ett livstids fästningsstraff, sedan han av patron
Fänger anklagats för rån och mordförsök. Sedan går vi tillbaka till patronessan Fänger för att lära känna hennes karaktär och förhållande både till sin
man och till sin son.
Enligt detta mönster är hela romanen komponerad. Berättaren växlar mel
lan olika scener och familjer, vilkas relationer utvecklas och alltmer griper in i
varandra. Här finns ingen äventyrare som har möjlighet att fritt röra sig mel
lan de olika skikten av det samhälle som gestaltas i romanen. Familjerelatio
nerna och de biografiska relationerna bestämmer helt vilka samband intrigen
förmår upprätta. Här existerar inte, som i äventyrsromanen, tillfälliga möten
eller oväntade samband.60 Det är också karakteristiskt att intrigen följer
personernas utveckling över generationsväxlingarna. Intrigen sammanfaller
därför helt med det biografiska livets utveckling.
Inte heller finns det någon hjälte, hjältinna, eller ens en riktig skurk i Wetterberghs roman. Enligt Bachtin var, som vi minns, hjältens och skurkens so
ciala roller i äventyrsromanen bara ett slags positioner som deras "eviga"
karaktärer kunde inta. Då personerna i Penningar och arbete är biografiskt be
stämda, så är de även helt förkroppsligade i sin tillvaro. Deras positioner är
stabila, vilket innebär att de inte, som skurken eller hjälten, kan använda dem
som förklädnader.
Av detta skäl finns det heller inte någon prövning eller utforskning av de goda
och onda personernas egenskaper och värden i romanen. Personerna kan bara
förklaras utifrån sina olika livshistorier. Att de dåliga egenskaperna hos exem
pelvis patron Fängers son Adolf överväger, beror således på det sätt han blivit
uppfostrad. Från det han var liten har han blivit bortskämd, vilket är orsaken
till hans dåliga karaktär.
Ändå är naturligtvis Wetterbergh inte enbart inriktad på att gestalta bio
grafiskt bestämda karaktärer i deras olika levnadsomständigheter. Han har
också ett budskap, som han via gestaltningen av de olika karaktärernas livs
historier vill förmedla. Det är karakteristiskt för den biografiska romanen, att
detta budskap eller tema bäst kan gestaltas kring livets övergångsfaser. I Pen
ningar och arbete ä r det främst kärleksvalet som belyser och avgör de tematiska
motsättningarna. Huvudmotsättningen är, som titeln anger, den mellan
pengar och arbete, och i de äktenskapliga förbindelser huvudpersonerna kny
ter till varandra har detta tema en avgörande betydelse.
Så beskrivs Stefanie Willners karaktär till en början som högmodig. Hon
anser att hennes plats i livet borde vara högre upp i den sociala hierarkin än
där hon blivit satt. Följaktligen bestämmer hon sig för att gifta sig med Thors-
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ten Stålsköld, som är godsägare och har ett gott hem att erbjuda henne. Men
så småningom upptäcker hon tomheten i det bekymmerslösa livet. Hon börjar
förakta sin man för att han bara är intresserad av att arrangera baler och fes
ter på godset, och fö^ att han dessutom behandlar henne som skör porslins
docka. Äktenskapet knakar i fogarna. Men så förändras deras förhållande till
det bättre den dag då godset går i konkurs. Nu tvingas Thorsten att själv bör
ja arbeta och kan då dela både glädjeämnen och bekymmer med Stefanie.
Berndt Willner har förälskat sig i sin kusin Betty men kan inte gifta sig med
henne, då omgivningen, och kanske Betty själv, kunde misstänka honom för
att utan eget arbete vilja komma åt sin farbrors väldiga förmögenhet. Först när
denna misstanke till sist har undanröjts är det möjligt för dem att förenas.
När alla kärleksval är avklarade, och de äktenskapliga förbindelserna bör
jat avsätta en ny generation, slutar romanen i en utopisk arbetsidyll. Även
denna utopi är biografiskt bestämd. Den bygger på att de olika familjerna, vil
ka från början varit åtskilda från varandra, alltmer gripit in i varandras öden
och kommit att utvecklas till att omfatta arbetets värde.
Fredrika Bremers roman Syskonlif ( \ MS) har en likartad komposition som
Penningar och arbete. Även här finns en allvetande berättare vilken arrangerar
olika scener efter varandra. Till skillnad från Wetterberghs roman rör det sig
dock bara om en familj, vars medlemmars olika karaktärer och livsöden Bre
mer gestaltar. Familjen består av åtta syskon. Föräldrarna är döda och deras
plats har intagits av den äldsta systern och brodern, Hedvig och Augustin.
Medlem i familjen är också den gamle morbrodern, general Hercules, samt
andra släktingar och vänner till familjen.
Det är syskonens olika livshistorier som romanen handlar om. Här finns så
ledes inte heller någon äventyrare eller äventyrsintrig. Intrigen bestäms ute
slutande utifrån vilka relationer de olika familjemedlemmarna upprättar till
varandra, och till personer utanför familjen. Romanens huvudsakliga tema är
betydelsen av dessa relationer, och i slutet resulterar detta i inrättandet av en
arbetsidyll, vilken liksom i Penningar och arbete by gger på karaktärernas nära
förbindelser med varandra.61
Även i Syskonlif är det kärleksvalet som utgör den punkt i den biografiskt
bestämda karaktärens utveckling, där konflikter med fördel kan gestaltas.
Dessa kärleksval är också vad som huvudsakligen gestaltas och löses i roma
nen, innan den kan avslutas med arbetsidyllen.
Penningar och arbete o ch Syskonlif skiljer sig alltså radikalt från den sociala
äventyrsromanen, särskilt i avseende på kompositionen.62 Äventyrarnas icke
fixerade position i äventyrsromanen leder till en intrig, som överraskande för
binder olika personer från skilda sfärer med varandra. Det utesluter inte att
vissa motiv eller teman kan vara gemensamma för den biografiska romanen
och den sociala äventyrsromanen. I Syskonlif förekommer exempelvis en
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melodramatiskt färgad scen, vilken handlar om den fattiga familjen Ollon
berg. Här finns den vackra och oskuldsfulla dottern Karin och en lastbar gre
ve som inget hellre önskar än att förföra henne. När modern dött av svält och
Karin är på väg att följa henne i graven, grips Karins bror Eli av ett oresonligt
hat mot samhället. Men innan hatet bryter ut, hinner syskonen ingripa och
rädda vad som återstår av familjen. En scen som denna skulle mycket väl ha
kunnat återfinnas i en social äventyrsroman, men där skulle den inte ha stått så
isolerad. Familjens medlemmar skulle således visat sig ha förbindelser med
högre skikt i samhället, och Eli skulle troligen ha hunnit utveckla sig till en
hämnare, vilken med hatet som drivkraft rört sig mellan de olika sfarerna av
samhället.
Det är alltså äventyrsintrigen, inte likartade motiv eller teman, som är det
verkligt karakteristiska i den grupp av romanerjag vill undersöka i avhand
lingen. Och det är denna äventyrsintrigs funktion och betydelser som särskilt
intresserar mig.
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Mottagandet av
den sociala
äventyrsromanen
I MARS 1839 kunde man i Aftonbladet läsa en recension av Emilie
Flygare-Carléns roman Representanten. Recensenten, Anders Lindeberg, skrev
bl.a. följande:

Man finner här intet bemödande, intet manieradt, ingenting bålstort
och bålstarkt; det är det hvardagliga, lugna, trefliga familjelifvet, som
blir en kärt just derföre, att det blir hvardagligt, och njutningsrikt derföre, att det aldrig öfverspänner känslosträngarna, således icke tröttar
dem, icke berusar sinnet, och således icke hemsöker det med ett påföl
jande äckel eller tomhet. Man befinner sig hos henne hemmastadd och
ogenerad; allting är trefligt, ocirkladt och likväl ordningsfullt, roligt
utan att vilja roa, så att man mindre tycker sig läsa en bok, än sitta i det
varma, glada hemmet i toflorna och nattrocken, omgifven af de sina och
de vanliga små aisancerna.1
I denna biedermeierklingande recension finner man flera negativa kriterier
som senare under 1840-talet skulle användas i kritiken av den sociala även
tyrsromanen. Den väjer nämligen varken för det "bålstora" eller "bålstarka"
och gestaltar inte särskilt ofta det vardagliga, lugna och trevliga familjelivet.
Äventyrsintrigen gör snarare ett "manieradt" intryck, som just syftar till att
roa och spänna känslosträngarna.
Kurt Aspelin tar i sitt arbete Poesi ochverklighet Lindebergs recension som ett
exempel på idealrealismens estetik, vilken han undersöker. Aspelin menar
att idealrealismen med några fa undantag dominerar litteraturkritiken under
1830-talet. Vad innebär då denna?
Enligt Aspelin är den en kompromissestetik, som syftar till att harmoniskt
balansera polerna idealt och realt. Den riktar sig både mot romantisk och allt
för realistisk konst. Som Aspelin skriver fixerar den "verklighetsproblemet
utifrån dubbel frontställning, å ena sidan mot romantisk fantasidiktning utan
'verklighetsunderlag', å den andra mot arbeten som kopierar verklighetens
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'yta' eller speciellt framhäver dess 'osköna' sidor".3 Romantikerna, inte minst
fosforisterna, ansågs representera en konst utan verklighetsförankring, medan
romanförfattare som Hugo, Balzac och Sue kritiserades för att beskriva tillva
rons "osköna" och "vedervärdiga" sidor.
Romanen var en problematisk genre för idealrealismens kritiker, menar
Aspelin. J. E. Rydqvist var exempelvis kluven inför denna litteraturform, som
enligt hans mening riskerade att antingen hamna i ett ytligt verklighetskopierande eller i en alltför naken verklighetsskildring. Han kunde endast accep
tera romanen som ett, med en formulering lånad av Hegel, modernt epos,
vilket förenar episka och dramatiska element till en enhet. Den ende roman
författare som lyckats åstadkomma en sådan enhet i sina verk är Walter Scott,
menar Rydqvist. I en artikel i Sveriges Stats-tidning 1835, "Romanen i vår tid",
jämför Rydqvist Scotts historiska romaner med Victor Hugos Ringaren i NotreDame.^

Om Scotts romaner kännetecknas av en organisk och harmonisk enhet, så
finner Rydqvist i Hugos roman en extrem skildring av "mensklighetens styg
gelser". Hos Hugo dras upphöjda värden som dygd och oskuld ned genom att
utsättas för tillfälligheternas spel, medan den sedligt rene Scott låter dessa vär
den förbli obefläckade. Hugo inger inte Rydqvist något hopp om romanens
framtid som konstform.
Förutom den historiska romanen av Scotts typ existerar det en annan ro
mangenre som Rydqvist sympatiserar med: familjeromanen. Där den alltför
låga verklighetsskildringen hotade idealrealismens harmoniska balans, kun
de gestaltningen av det vardagliga familjelivet möjliggöra föreningen av idealt
och realt.5
Även Rydqvists resonemang klingar onekligen av biedermeier, dvs. som ett
försök att skapa trivsel och borgerlig hemkänsla i tillvaron.6 Det var dock inte
bara trygghet som idealrealismen eftersträvade. Den var en noggrannt ut
arbetad estetik som även innefattade kravet på de diktade gestalternas åskåd
lighet och individualitet. Det enskilda verket skulle svara mot sin genre, vilken
i sin tur betraktades som en objektiv, harmoniskt avrundad organism vilande
på "natursanningen". Idealrealismen motsatte sig alltså både genrebland
ning och bruket av traditionella, "schablonmässiga" genrer.
Man kan därför knappast betrakta idealrealismen enbart som en förening
av "äldre" idealistiska (romantiska) element med en ny tids realistiska. Aspe
lin tenderar att göra detta då han framställer idealrealismen som en kompro
missestetik, vars balans antingen hotas av en "fantasidiktning" utan verklig
hetsförankring, eller av en diktning som gestaltar tillvarons "osköna" sidor.
I sin avhandling Idealismens estetik betonar Christer Westling, att idealrealis
men snarare bör förstås som en realistisk estetik, och understryker vikten av att
skilja mellan idealrealismens och den renodlade romantikens idébegrepp. När

36

MOTTAGANDET AV DEN SOCIALA ÄVENTYRSROMANEN

exempelvis J. L. Runeberg talar om vikten av, att konstnären ska se ej blott
tänka det han skildrar i sina verk, är det enligt Westling
förmodligen inte Platons utomvärldsliga idéer som avses utan idéerna
som dessa framträder i det verkliga. För en litteraturteori kan denna sken
bart esoteriska distinktion bli nog så viktig, eftersom det ideella ledet i
syntesen av idé och verklighet så till den grad låter sig bindas upp [...]
av det yttre, att man hamnar i en realistisk efterbildningsestetik, vilket
hade varit omöjligt om tolkningen skett utifrån strikt romantiska pre
misser.7
Westling hävdar att idealrealismen influerats av Hegels idélära, och att den
nas konsekvenser för konsten pekar mot realism:
Hegel, som är långt mer monistisk än Schelling har ingen plats för teorin
urbild-avbild. Vi konfronteras i sinnevärlden inte med några bleka
kopior av en annan och verkligare värld: sådana urbilder existerar över
huvudtaget inte. Vad vi har är istället idéer, vilka framträder, skiner i
det sinnliga, utan att vara i besittning av någon utomvärldslig existens.
Härigenom har Hegel också uppvärderat det verkliga — endast i sinne
världen finns det sköna. Praktiskt estetiskt leder Hegels idélära i riktning
mot en mer realistisk konst.8
Westling beskriver alltså idealrealismen som en organisk, enhetlig estetik,
snarare än som en kompromissestetik. Hans resonemang gör det därmed lät
tare att förstå idealrealismens skepsis mot romanen, särskilt i dess franska
tappning. Idealet existerar nämligen redan i verkligheten. Det författaren har
att göra är därför att återge denna verklighet på ett korrekt, objektivt och "natursant" sätt. De idealrealistiska kritikerna lägger följaktligen stor vikt vid vad
konsten gestaltar. Om ämnet är lågt, "oskönt" eller "gräsligt", bör det inte
skildras, eftersom det inte innehåller något idealt element.
Det är således inte underligt att de idealrealistiska kritikerna dras till genrer
som Scotts historiska roman eller familjeromanen. I praktiken var det bara i
det redan välbekanta och tryggt stabila, man kunde vara säker på att finna det
ideala elementet. I Scotts romaner hyllades den korrekta historiska "kostyme
ringen", "klarheten", "åskådligheten" liksom den "idealiska" syftningen.9
Det ideala elementet kunde likaledes lätt återfinnas i de välbekanta miljöer
som familjeromanen gestaltade.
De unga franska romanförfattarna kritiserades inte enbart för att i sina verk
behandla verklighetens ytterligheter. De avvek även från kravet på att korrekt
och objektivt gestalta denna verklighet, genom att skildra personer vilkas
handlingar inte hade något samband med deras biografiska karaktärer. Des
sa personer kunde därför misstänkas vara resultatet av ett subjektivt godtycke
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från författarens sida, eller av en idé som inte existerade i den sinnliga verklig
heten och inte hade någon organisk tillhörighet till en bestämd miljö. En del
av dessa författares bruk av äldre genrer, t.ex. Sues av äventyrsgenren, kunde
också förklaras med deras subjektiva godtycke, då äventyrsgenren tillhörde en
gången tid och därmed varken var "natursann" eller organisk.10
Kravet på objektiv gestaltning av en ideal verklighet gjorde att man även
riktade sig mot byronsk "demoni" och romantisk subjektivism överhuvud
taget. Westling skriver:
Romantikens uttrycksvärld underkändes, tidigare nyckelbegrepp som
geni, originalitet, fantasi kom på obestånd eller omdefinierades. Hon
nörsordet blev istället att diktaren skulle vara objektiv. Den dramatiska
konsten sattes i högsätet eftersom diktaren där hade svårare att göra så
dant han inte fick, dvs. fantisera utan att vara konkret. På scenen upp
trädde plastiskt åskådliga figurer, människor av kött och blod vilka för
väntades tala i enlighet med sina karaktärer. Inom denna konstart tedde
det sig också naturligt med kravet på en dynamisk och framåtskridande
handling. Det var en i bästa mening klassisk konst.11
En estetik som krävde plastiskt åskådliga människor av kött och blod, vilka
förväntades tala och handla i överensstämmelse med sina karaktärer, kunde
av uppenbara skäl inte ha mycket till övers för äventyrsromanens hjältar. Des
sa varken talade eller handlade utifrån sina biografiskt bestämda karaktärer,
vilket var ett skäl till att de kunde uppleva hinder och äventyr, och till att de
tämligen obehindrat kunde röra sig mellan olika skikt av samhället.

Idealrealismen utmanas av äventyrsromanen och samtidsromanen
I början av 1840-talet minskade idealrealismens inflytande. Den nya franska
romanen, med Sues Paris' mysterier i spetsen, fick ett tämligen välvilligt mot
tagande av de svenska kritikerna. Det innebar dock inte att idealrealismen
helt och hållet övergavs. Man kan märka närvaron av dess värderingar även i
positiva recensioner av exempelvis Sues roman. Men även om man var kritisk
till formen i Sues roman, så kunde man ändå uppskatta det sociala innehållet.
Det var inte bara kritikerna som uppskattade att romanerna behandlade en
social problematik, även bland författarna blev de sociala skildringarna popu
lära under fyrtiotalet. Alf Kjellén har beskrivit åren kring 1840 som ett genom
brott för de sociala frågorna i den svenska litteraturen. ^ Familjeromanen och
den historiska romanen av Scotts typ förlorade i popularitet till förmån för vad
som i tiden kallades social roman, tendensroman och avsiktsroman. I sin mo
nografi över Flygare-Carlén hävdar Kjellén, att det framför allt var intresset
för Paris' mysterier som låg bakom denna omvärdering och till att man nu bör-

38

MOTTAGANDET AV DEN SOCIALA ÄVENTYRSROMANEN

jade tala "nedlåtande om genremålningen och skissen, vilka varit så populära
under de närmast föregående åren".13
Vid 1840-talets slut finner man emellertid att idealrealismen på nytt till
växer i styrka. Reaktionen mot den sociala romanen, dit alltså även den socia
la äventyrsromanen hör, blir allt kraftigare för att i mitten av 1850-talet åter
dominera litteraturkritiken. Men innan denna dominans slår igenom, kan
man stundtals finna ganska skarpa motsättningar mellan förespråkare för och
motståndare till den sociala romanen.
I detta avsnitt har jag valt att koncentrera mig på tre tongivande kritiker—
C. F. Bergstedt, B. E. Malmström ochC.J. L. Almqvist — för att undersöka
vilka argument de använder i sin diskussion av den sociala romanen i allmän
het, och äventyrsromanen i synnerhet.14 Att enbart undersöka dessa tre kri
tikers argument innebär naturligtvis risker för en förenkling av det kritiska
mottagandet. Jag vill dock hävda att deras respektive ståndpunkter är repre
sentativa för hållningen till den sociala äventyrsromanen. Det är karakteris
tiskt att motståndarna till den sociala romanen, Bergstedt och Malmström,
båda är Uppsalaakademiker, medan den främste förespråkaren, Almqvist,
själv är romanförfattare och skribent i den Stockholmsbaserade, liberala
Aftonbladet.

I början av fyrtiotalet var både Bergstedt och Malmström tämligen väl
villigt inställda till den sociala romanen. I en uppsats i Intelligensbladet 1844,
skriver Malmström att tiden tröttnat på idyllskildringar och historiska roma
ner av Scotts typ. Tiden fordrar att samhällets viktiga sociala frågor behand
las i litteraturen:
Romanen har blifvit ett fält, på hvilket man tagit sig före att ikläda sam
hällets, kyrkans, sedlighetens, religionens vitalfrågor den romantiska
torneringskostymen för att låta dem der utkämpa sina strider. Tiden lå
ter sig icke längre nöja med herdars och herdinnors kärleksjoller, rika
arftagares och fattiga prestdöttrars grymma anfaktelser och alla de öfriga gamla romanstereotyperna; ja, den historiska romanens ridderliga
äfventyr hafva äfven förlorat sitt behag. W. Scott läses snart nog lika li
tet som Aug. Lafontaine. Emellertid har man en gång fatt smak på både
ridderlighet och äfventyr; — men det är i samtiden, midt i det civilisera
de tidehvarfvets ordnade förhållanden, som man vill se bedrifterna utföras.15
Denna formulering om äventyr som utspelas i samtiden, innanför civilisatio
nens gränser, har påtagliga likheter med Sues och Almqvists företal till Paris'
mysterier respektive Gabriéle Mimanso.
Det intressanta med Malmströms uppsats är att han, som Lars Gustafsson
påpekat, söker anpassa den hegelska estetiken till att även omfatta en positiv
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värdering av den moderna romanen.16 I Hegels efterföljd menar Malmström,
att romanen är det moderna eposet och att kärnan i eposet är heroismen. He
roismen i den moderna romanen har visserligen inte mycket gemensamt med
densamma i det antika eller medeltida eposet. Men den heroism som ändå
finns bevarad i romanen innebär subjektets självständighet, vilken gör sig gäl
lande i handling, skriver Malmström.
På grundval av detta resonemang urskiljer Malmström två moderna vari
anter av romanen. Den ena karakteriseras av en passiv heroism, och liknar bild
ningsromanen som Goethe utformat den i Wilhelm Meisters Lehrjahre (179596). Den handlar alltså om individen som strävar efter att hitta sin plats i
samhället. Från början bär individen på ideal som måste anpassas till samhäl
lets och verklighetens krav. Den passivt heroiska romantypen innebär därför
att individen besegras, men det är i detta nederlag som individen finner sitt rät
ta eller verkliga jag och sin sanna frihet, ty nederlaget leder till att idealen blir
verkliga, hävdar Malmström:
De idealer, med hvilka ynglingen gick ut i verlden, och för hvilka han der
ville kämpa, hafva icke gått förlorade: han har endast jemte dem erhål
lit något annat, som han från början försmådde, han har emottagit i kon
kret, lefvande gestalt hvad han medförde såsom en abstrakt, innehålls
lös töckenbild: han har medtagit sina idealer in i lifvet, d.v.s. han har
gifvit dem lif och verklighet.17
Denna romantyp motsvarar i allt väsentligt idealrealismens estetiska krav.
Malmström hävdar således att "idealet utan verklighet [...] är ett hjärn
spöke", men även att en verklighet som inte är ideal är falsk.
Malmström påpekar också, att den passivt heroiska romanens konflikt mel
lan individ och samhälle måste vara realistiskt gestaltad och handlingen utgå
från personernas karaktärer. Handlingen måste med andra ord vara biogra
fiskt bestämd: "Frågan är endast att äfventyret uppfattas i sin sanna betydel
se, att kollisionerna framställas mellan verkligt berättigade makter, att det
slutliga resultatet otvunget följer ur karakterernas och handlingarnas förut1 ft
sättningar."
Malmström urskiljer emellertid ytterligare en romantyp som han menar
kännetecknas av aktiv heroism och som företräds av den "nya Fransyska Sko
lan", samt av Dickens och andra engelska författare. Det utmärkande för des
sa romaner är att de, som Malmström skriver i d et inledande citatet ovan,
upplåter sig för "samhällets, kyrkans, sedlighetens, religionens vitalfrågor".
På vilket sätt menar då Malmström att denna variant karakteriseras av aktiv
heroism?
Det intressanta är att Malmström inte låter den aktivt heroiska romanen
överskrida gränsen för idealrealismen, utan söker tvärtom anpassa den till
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dess estetik. Frågan är dock om han lyckas. Han menar nämligen att det verk
liga, det som konsten har att skildra, är det förnuftiga och idealet. Därför kan
det hända att det existerar en verklighet som inte är förnuftig och ideal, och
som måste förändras. Individen med sina abstrakta ideal kan inte anpassa sig
till en sådan falsk verklighet, utan att först reformera den. Malmström skriver,
att det i den aktivt heroiska romanen inte längre är fråga om att individen ska
underordna sig. Intresset i dessa romaner består istället av huruvida den
"subjektiva viljan" förmår besegra de hinder "en vrång verklighet lägger i
dess väg". För individen gäller det därför att med idealen förändra verklig
heten i de fall när "häfdvunnen osedlighet, laggiltigt betryck intagit det för
nuftigas plats och tillegnat sig dess anspråk, der uppträda idealerna fiendtligt,
offensivt, reformatoriskt emot den andelösa yttre tillvaron, den sanna verklig
heten emot det falska skenet".19 Den fråga som infinner sig, men som Malm
ström aldrig ställer, är vem eller vad som avgör om verkligheten är falsk och
därför måste reformeras eller sann och därför kräver individens underkastel
se. I enlighet med idealrealismens estetik borde Malmströms aktiva heroism
leda till det subjektiva godtycke, det "ideal utan verklighet", som ideal
realismen i allmänhet sökte undvika. Malmströms erkännande av den aktivt
heroiska romanen innebär därför, om inte ett brott med idealrealismens
principer, så åtminstone en betydande vidgning av dess gränser.
I en uppsats om George Sand (1845) är Malmström lika välvilligt inställd
till den aktivt heroiska eller det han kallar den reformatoriska romanen. Han
skriver att det var med Paris3 mysterier som den reformatoriska romanen slog
igenom i den europeiska litteraturen: "Och den tjuskraft, som Siaren utöfvade, hvarpå grundade sig den? På vigten afde ämnen, på storheten af de rfågor,
som han behandlade: frågor, som icke angingo hans folk, hans land, hans
hufvudstad, utan menskligheten [...]."20 Malmström menar att det just är
viljan att ingripa i och förändra samhället, som skiljer romaner av typ Paris'
mysterier från de tidigare så populära genremålningarna:
De så kallade Genre-Målningarna äro ingenting nytt; men då de i fordna dagar gjordes endast för bildens skuld, således af ett rent konstintres
se i konstens eget ändamål, göras de deremot i våra dagar i afsigt att, ge
nom en trogen teckning af lifvet, väcka uppmärksamheten på dess
brister och möjligheten af dessas afhjelpande, således för ett yttre prak
tiskt ändamål. [...] Man kan säga att ändamålet med denna konst är —
icke blott att framställa idealet — utan att med detta ideal genomtränga
lifvet. [...] Man skall icke längre dikta, man skall lefva poesi.21
C. F. Bergstedt var från början mer kritisk till Sue och den skola han till
hörde. I sin recension av Paris' mysterier i Intelligensbladet 1844, framhåller dock
Bergstedt i likhet med Malmström det positiva i att romanen behandlar
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viktiga samhällsfrågor. Det är tydligt att Bergstedt sympatiserar med Sues fi
lantropiska idéer och olika reformsträvanden. Bergstedt erkänner, att Sue har
större ambitioner än att enbart underhålla sin publik och finner inte några
brister i verkets moral. Sue, menar Bergstedt, "tecknar aldrig det moraliska
förderfvet under en förledande yta, utan visar oss öppet och ärligt dess veder99
stygglighet' '. Om Bergstedt accepterar innehållet i Sues roman, är han dock
betydligt mera kritisk till formen. Han inleder recensionen med en exposé över
den moderna romanens tillstånd och hävdar, att Walter Scott både lade grun
den till och uttömde romanens möjligheter som konstform. De författare som
kommit senare har inte nått upp till Scotts förmåga att skapa en organisk en
het av episka och dramatiska element utan endast sysslat med detaljer och yt
terligheter. Bergstedt exemplifierar påståendet med bl.a. Hugos och Balzacs
författarskap. Balzacs ensidighet och detaljfixering består således i a tt han
"med en ryslig ihärdighet dissekerat menniskohjertats finaste fibrer", Hugos
r)Q
att han sökt idealen i tillvarons ytterligheter.
Det första Bergstedt kritiserar i Sues roman är bristen på enhetlighet. Skä
let till denna, menar Bergstedt, är att handlingen främst syftar till att gestalta
"olikartade taflor af alla samhällets phaser". Här tycks idealrealismens en
hetskrav kollidera med den sociala äventyrsromanens ambition att gestalta
samhällets olika sociala världar.
Bergstedt är även kritisk till personteckningen. Hjälten i Paris' mysterier,
Rudolf, är på en gång alltför gudalik och demonisk för att motsvara Bergstedts
krav på "natursanna" karaktärer. Näktergalskan beklagar han främst för
hennes tragiska slut. Varför, undrar han, kan hon inte fa "höja sig uti ren
mensklig kraft och skönhet". Skulden lägger Bergstedt på Sues katolska tro:
katolicismen önskar förvandla människor till helgon och martyrer. Bara Rigolette, Näktergalskans kamrat, anser han vara en lyckad gestalt, utan alla
extrema drag: "Denna naiva och naturfriska karakter, fri från allt sentimen
talt smink, ren och klar och frisk som en källvåg, är kanske det bästa af hela
Eugène Sue's digra arbete."24
Bergstedts slutliga värdering av den konstnärliga halten i Paris3 mysterier
följer idealrealismens värderingar. Romanen saknar 33enhet, m en ännu mer
saknar den sanning. Vi kunna ej rätt finna det menskliga, hvarken i det blod el
ler den rökelsedoftande pietet, som derifrån ångar oss till mötes".25 I citatet
kommer det realistiska kravet i idealrealismens estetik till uttryck. Romanen
ska gestalta såväl "mänskliga" karaktärer av kött och blod som den ideala
sanningen.
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Malmströms angrepp på den sociala äventyrssromanen
Mottagandet av Paris' mysterier, och det Malmström kallade den "reformato
riska romanen" överhuvud, var alltså tämligen välvilligt. Det skulle emeller
tid bara dröja ett par år innan tonen blev en annan.
Hos Malmström märker man en omsvängning redan 1846 i hans recension
av Emilie Flygare-Carléns Enslingen påJohannisskäret. Mot romanen som sådan
har Malmström inget att anmärka. Tvärtom berömmer han Flygare-Carléns
förmåga att "gifva sann individualitet åt sina karakterer" samt att teckna
9 fi
"menniskor med kött och blod, åskådliga, objektiva, begripliga gestalter".
Han är även full av lovord över romanens intrig, "enkelt berättad i och
genom händelserna sjelfva" och menar att författarinnan är på väg mot den
fulländade konsten, vars kännetecken är "en inifrån gående organisk ut97
veckling".
Värderingen av Flygare-Carléns roman upptar emellertid bara en mindre
del av recensionen. Huvuddelen består av ett angrepp på de populära franska
romanerna, representerade av Sues och Dumas' arbeten. Malmström vänder
sig inte minst mot romanernas omfång och vill förklara dessa med att förfat
tarna hellre tillfredsställer publikens "tillfälliga passioner", än skapar konst
av bestående värde. Detta är till allvarligt men för konsten: "Ty väl är allmän
heten en makt, men snillet är en så oändeligen mycket större, som den är af
andelig art, och icke, utan egen förnedring, kan följa andra lagar, än sina
egna."28 Författarnas önskan att bli populära är alltså skälet till att det i deras
arbeten finns ett "biändamål" vid sidan av det konstnärliga. Malmström häv
dar att det är "biändamålet" som orsakat "denna andlösa omständlighet, som
nu äfven i vår litteratur börjar att fräta papper". Detta biändamål har ett
"högst prosaiskt och i detta sammanhang, vi veta det, rätt odiöst namn, som
9Q
dock en gång måste uttalas: honorarium per ark". De moderna romanförfat
tarna strävar således efter att göra sina romaner så långa som möjligt, efter
som de erhåller betalning per ark.30
Anklagelsen om kommersialism var inte det enda argument Malmström
anförde mot de moderna franska romanerna. I recensionen skönjer man en
rädsla för att den utbredda romanläsningen ska leda till moraliskt förfall, en
ståndpunkt som är ett eko av trettiotalets kritik, och ett konservativt
standardargument överhuvudtaget.31 De moderna romanerna hotar att upp
sluka all annan litteratur och att "besmitta ungdomen och derigenom fram
tiden med sin egen förruttnelse".
Därför är det nödvändigt att kritiken av
romanerna skärps, menar Malmström, annars hotar samhällets moraliska
sönderfall:
Det vore derföre af vigt, att strängare, än nu sker, granska beskaffenhe
ten af den själaföda, som så frikostigt räckes den [ungdomen], och som
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ofta ej innehåller annat än ett mer eller mindre dyrbart gift, hvarmed en
njutningslysten ungdom lönnmördar sin tid, småningom undergräfver
sin fantasis naturliga oskuld och energi, samt förslappar alla sina sedli
ga krafter.32
Bara ett par år tidigare var Malmström positivt inställd till den franska ro
manen, och ansåg att de ämnen som behandlades av den s.k. reformatoriska
romanen var angelägna. Nu beklagar han att intresset för äldre romanförfat
tare som Tieck, Goethe, Scott och Cooper fatt ge vika för jakten efter det nya,
och "af allt det nya är det Franska alltid det nyaste".

Almqvists försvar av den sociala äventyrsromanen och
diskussionen om tendensromanen
Malmströms attack på de franska sociala äventyrssromanerna fick inte stå oe
motsagd. Almqvist bemötte Malmström i en artikel i Aftonbladet 17.10.1846,
o
• •
QQ
"Nagra ord om romankritiken".
Almqvist menar att Malmströms angrepp inte på något vis är unikt histo
riskt sett. I alla tider har ett "kritik-charlataneri" existerat, vilket kritiserat det
som utvecklas och är levande. Almqvist exemplifierar med att både Goethe
och Scott utsattes för kritik medan de ännu levde. Först när de inte längre kun
de "sticka som en tagg i ögat på omkringvarande", dvs., när de tillhörde det
förflutna, hyllades de som "förträfflige" och "nästan dyrkansvärde".
Malmströms resonemang är på många sätt ytligt, fortsätter Almqvist. Det
är förvisso sant att romanens betydelse ökat, och att dess verksamhetsfält har
breddats. Men det kan inte vara fel att romanen nu förmår gestalta en rad skil
da ämnen: "Att den moderna romanen utvidgat sin sfer genom upptagande af
ett större antal slag af ämnen till behandling i sina skildringar, kan visserligen
ej nekas; men detta må så mycket mindre räknas den till fel, som det tvertom i
sig sjelf måste utgöra en stor förtjenst."3^ Malmström visar prov på bristfälli
ga kunskaper när han hävdar, att de moderna franska romanernas stora
omfång skulle vara något nytt och ett exempel på att författarna kommersiali
serats. Tjocka romaner, menar Almqvist, har
tillräckliga motstycken i äldre tider, t.ex. för Tyskland i de Lafontainska, Müllerska, Spiess'ska, för England i de Richardsonska kompositio
nerna, för att icke nämna tusentals andra. [...] Går man ända till ro
manens forntid, så träffar man hos den en korpulens, som öfverträffar
alla sednare perioders. Hvar läser man i våra dagar någon sådan, som i
längd kan mäta sig med Amadis, Esplendian, Lisuart af Grekland
o.s.v.?35
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Malmströms kritik av den moderna romanens moraliska halt är lika obe
griplig, anser Almqvist. Nog kan man påträffa "osedliga alster" i den nya
romanen, men det är inget speciellt utmärkande för denna. Det kan visserligen
finnas skäl att ibland anmärka på kompositionen i bl.a. Sues och Dumas'
romaner, menar Almqvist, men åter visar Malmström sin bristande insikt då
han anklagar dem för att vara "frivola":
Förmår han neka, att ett moraliskt motiv som oftast ligger till grund för
Sues framställningar; och att, då denne, likasom merendels alla nyare
franska författare, skildrar skurkar eller vällustingar, han alldeles icke
gör det i gillande eller ens ursäktande mening utan tvertom, i negerad
sens? Men kan hr M-M väl säga något dylikt om t.ex. Pantagruel, Gil
blas, Chevalier Faublas, Candide [.. .]?36
Att Malmström dessutom håller fram Voltaire som ett föredöme i sedligt av
seende visar tydligt, skriver Almqvist, att det främst är det nya i den moderna
romanen som oroar och skrämmer honom.
Detta är en väsentlig punkt. Almqvist riktar sig mot en litteratursyn som sö
ker fixera och kanonisera romanen som genre och försvarar istället romanen
som en genre i tillblivelse:
För öfrigt är det ganska lärorikt och anmärkningsvärdt att se huru våra
estetiska ultras, alldeles som de aristokratiske och hierarkiske, egentli
gen endast yttra ilskenhet emot det nya, derföre att det är nytt och eme
dan det utgör någonting uppkommande, blifvande, ett frö för framtida
lif, progression och vinst för menskligheten; hvaremot de gerna gilla allt
gammalt, blott det är gammalt och dödt, och således ej längre innefattar
o
.
<27
någonting hotande för dem sjelfva.
Almqvist bemöter även anklagelsen om att den nya romanen skulle vara
"orimlig" och kritiserar Malmströms jämförelse med riddarromanerna. I de
moderna romanerna existerar inga omöjliga händelser, menar Almqvist, men
däremot många ovanliga:
Hvarje händelse i den verkliga verlden är en specialitet, aldrig fullt lik en
annan. Hvad vilja nu kritikasterne? Framställer diktaren händelser af
det slag, som ske alla dagar och rundt omkring oss, så ropas på triviali
tet. Men innehåller hans berättelse sådana saker, som, oaktadt fullkom
ligt möjliga, dock sticka af från alldaglighet och en allmännare vanligo
o
"38
het, sa skrikes pa orimlighet.
Almqvist är angelägen om att skilja mellan vad som är omöjligt och vad som
är ovanligt. Händelserna i samtidens "romantiska fiktioner" håller sig alltid
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inom ramen för vad som "bland menniskor kan ske", och är inte, som i riddarromanerna, obetingat fantastiska.39
Kritiken i de tidskrifter jag undersökt kom att under återstoden av fyrtiooch femtiotalet i stort upprepa och variera de argument Malmström res
pektive Almqvist framfört. Båda talade ganska allmänt om den moderna ro
manen men hämtade företrädesvis
exempel från sociala äventyrsromaner,
representerade av Sue och Dumas. I fortsättningen kom kritiker och författa
re att tala om den moderna romanen som social roman, tendensroman och av
siktsroman, och fortfarande utgjordes de främsta exemplen av Sues och
Dumas' författarskap.
I tidens kritiska diskussion var termerna tendensroman, social roman och
avsiktsroman i det närmaste utbytbara. Almqvist var en av fa kritiker som an
strängde sig att göra skillnad mellan romaner som gestaltade en social proble
matik och romaner som drev en tendens. I den viktiga artikeln "Om den när
varande romanlitteraturen" (1847), söker han noggrannt göra reda för vad
som kännetecknar tendensromanen.
I början av artikeln pekar han på den utveckling romanen genomgått "de
sednare åren", och polemiserar mot farhågan, uttryckt av bl.a. Malmström,
att den därigenom skulle uppsluka all annan litteratur. Detta motsägs, menar
han, av att det även utkommer allt fler vetenskapliga och religiösa skrifter.
Han riktar sig också mot de kritiker som anser romanens utbredning vara
ett hot mot konstens kvalité:
En och annan klagolåt, som föres af vissa ifrare ibland oss, om den nu
varande romanlitteraturens försämrade och, ännu värre, försämrande
skick, faller vid närmare betraktande tillsammans öfver deras egna hufvuden, och har merendels ingen annan grund, än att dessa kritici alltid
ondgöras när någonting göres, som de sjelfve icke gjort.40
Alla romaner som publiceras är visserligen inte bra, menar han, men detta
faktum upphäver inte "den romantiska artens rättmätighet och befogenhet att
vara till, utöfvas och utvidgas".41 Den sköna litteraturen är nödvändig för att
människan ska få kunskap om det mänskliga, vilket inte är möjligt att erhålla
"genom de allmänna abstraktioner, blott, som filosofiska och religiösa läro
böcker understundom meddela". Romanen skänker människan kunskap om
henne själv, vilket är det främsta skälet till att den har en sådan dragnings
kraft. Dess attraktion skulle vara förkastlig om den hade anspråk på exklusi
vitet, dvs. om den hävdade att "allt annat slags poesi och konstframställning"
var betydelselös. Men några sådana pretentioner har den inte, menar Alm
qvist.
Därefter hänvisar han till vad som sagts om romanens "fallenhet för ten
denser". Vissa kritiker anser det vara en förtjänst, andra ser det som ett fel.
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Almqvist anser frågan vara principiellt viktig, men att ställningstagandet be
ror på vad man menar med tendens. I all konst finns det nämligen tendens i
betydelsen syfte, riktning och plan. Det är knappast detta man avser med
'' tendensarbeten", skriver Almqvist, utan snarare verk med "inlagda reflexio
ner". Men reflexioner i betydelsen tankar och betraktelser finns i alla konst
verk, och är oundgängliga för dessa. Detsamma gäller om man med tendens
menar, att författaren valt att behandla ett ämne han omfattar med personlig
kärlek.
Almqvist hävdar därför att begreppet tendens måste kvalificeras till att gäl
la det sätt på vilket tankar och reflexioner gestaltas i ett verk. Almqvist anger
fyra kriterier på hur tendensen kan yttra sig i ett verk. Det första är när den tan
ke som framställs inte passar den personens karaktär som framställer den. Det
andra är när reflexionen görs vid ett tillfalle som inte motiveras av handling
en. Det tredje är när reflexionen framställs av helt och hållet allegoriska figu
rer, och det Qärde, slutligen, när reflexioner yttras vid sidan av de i romanen
uppträdande personerna och således utanför handlingen. I samtliga dessa till
fallen gäller, menar Almqvist, att reflexionerna inte tillhör verket, utan "stå der
för författarens enskilda räkning. Han är i alla dessa händelser s)e\ïafliandlande,
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och har speciell tendens".
I de fall då reflexionerna varken motsvarar karaktärerna eller handlingen är
det fråga om ett konstnärligt missgrepp, skriver Almqvist. Han är dock inte
lika avvisande i de fall där reflexionerna ligger vid sidan av handlingen. Möj
ligen beror det på att så var fallet i många av de franska sociala äventyrsroma
ner han skattade högt. Men trots allt hävdar han, att det konstnärliga värdet i
dessa är lägre: "Detta utgör imedlertid ett tendensväsende, som med nöje
emottages af många läsare. Ar det ej för vidlyftigt kan det så vara; i konstväg
står det dock alltid lägre." 43
Det är viktigt att notera att Almqvist, trots kriteriet att reflexionen måste
passa den karaktär som framställer den, inte har några krav på vilka karaktä
rer som bör gestaltas:
All Systemskildring tillhör i grunden vetenskapen och ej konsten; den bör
således framställas i afhandlingsform. Personskildring, karaktärsmålning
och händelseteckning, deremot, kunna ligga inom konstens krets. Aro
personen och hans karakter sådana, att han för tillfallet filosoferar, så är
också detta då på sin plats artistiskt, nemligen såsom ingående uti person
skildringen ("man hör hvad den menniskan tänker och går för"), men
icke för systemets och de uttryckta tankarnes egen skull.44
Resonemanget är intressant ur flera aspekter. Det kan för det första ses som ett
försök att hitta argument mot en alltför monologisk roman. Således innebär
"tendensväsendet" enligt Almqvist att författaren "systematisera och filo
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sofera för egen räkning". Författaren upplåter helt enkelt romanen till ett
forum för sin egen direkta diskurs. Romanen tjänar bara till att framlägga vad
han redan vet och vill förkunna. För det andra är resonemanget viktigt som
försvar av romanens rätt att gestalta vilka ämnen som helst, även sociala och
politiska.
Det finns emellertid en problematisk punkt i Almqvists resonemang: risken
att han upprättar en ny normativ estetik för romanen. När han presenterat
alla kriterier på tendensromanen, tycks det nämligen bara finnas en roman
form som tillfredsställer Almqvist: den mer eller mindre rena äventyrsroma
nen, exemplifierad av Dumas' arbeten. Almqvist gör bl.a. följande jämförelse
mellan Sue och Dumas:
Man kan ur dessa synpunkter icke neka, att t.ex. Alex. Dumas i sina
romaner är större artist än Eugène Sue, oaktadt den sednares arbeten
skänka sina läsare en rikedom af politiska, filantropiska, ekonomiska
o.s.v. sidobetraktelser, som saknas hos den förre. Dumas afhåller sig från
sådant; han blott berättar händelserna och skildrar personerna. Han re
flekterar föga sjelf; han lär oss ingenting vetenskapligt.45
Almqvist garderar sig förvisso med tillägget, att detta inte hindrar vetenskap
liga eller filosofiska ting från att dryftas i Dumas' arbeten och pekar också på
Dickens som en författare som inte lägger in reflexioner vid sidan av handling
en. Huvudintrycket blir trots allt att det är äventyrsromanen som Almqvist
favoriserar.
Andra förespråkare för den sociala romanen har inte lika kvalificerade este
tiska kriterier till sitt förfogande. Deras resonemang går främst ut på att en
orolig och föränderlig tid med nödvändighet resulterar i en socialt engagerad
litteratur. De hävdar att man vid bedömningen av den sociala romanen mås
te använda andra kriterier än rent estetiska, vilket gör att de indirekt öppnar
dörren för k ritiken av sociala romaner som estetiskt undermåliga.
Jag vill dock nämna ytterligare ett exempel på försvar av den sociala roma
nen, där argumenten erinrar om Almqvists, nämligen Edvard Flygares akade
miska avhandling "Om Tendens-romanen" (1851), som lades fram under
den gamle fosfor is thövdingen P. D. A. Atterboms överinseende.
Tendensromanen är för Flygare "den vigtigaste och för vår tid mest karak
teristiska företeelsen inom skönlitteraturen"46 och han angriper uttryckligen
uppfattningen, att konsten inte har med det sociala området att göra. Man
har, skriver han,
bestridt att politiska och sociala förhållanden äro tjenliga ämnen för ästhetisk behandling. Vi anmärka till en början att ganska goda auktoriteter finnas att åberopa, hvilka icke ansett konsten böra inskränkas inom
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en viss sfer, utan tilltrott den i sig äga nog mycken kraft och lyftning att
rena och till ett konstverk bearbeta hvarje i verkligheten framträdande
stoff.47
Lika litet som den teoretiska eller praktiska förmågan är den estetiska en iso
lerad förmåga, menar Flygare.
Just för att den litteratur som behandlar sociala ämnen inte står i motsätt
ning till den estetiska verksamheten, måste man bedöma dem utifrån estetis
ka kriterier. Här gör Flygare en distinktion som liknar Almqvists och hävdar
att det finns verk i vilka den "didaktiska afsigten" har tagit överhand. Som ex
empel på lyckade tendensromanförfattare nämner han både Sue och George
Sand. Dessa har "på poetisk väg" visat samhällets avigsidor och sökt medlen
att "göra samhällets omgestaltning möjlig".
Flygare försvarar även tendensromanen med att den är en konsekvens av en
föränderlig och orolig tid. Denna oro är också skälet till att både familjeroma
nen och den historiska romanen minskat i popularitet. Detsamma gäller även
poesin, vars tillbakagång mindre är
att söka i bristen på enskilta lysande snillen, än snarare i den allmänna
riktningen hos vår tid. Med dess rastlösa, ifriga sträfvande efter ständig
utveckling och framåtskridande har den ej tillfälle att stanna och bortdrömma sin tid vid randen af den Kastaliska källan. Den fordrar något
mera af poesien, än blott den allmänna ästhetiska njutningen
Både Almqvist och Flygare argumenterar således för romanens rätt att be
handla vilka ämnen som helst. De är också båda angelägna om att upprätthål
la en gräns mot de romaner, vars främsta syfte är att vara didaktiska. I Alm
qvists fall leder detta till en positiv värdering av äventyrsromanen, och även
Flygare sätter Sues sociala äventyrsromaner högt. I deras artiklar lägger man
märke till nyckelord som "blifvande", "uppkommande", "föränderlig", "ut
veckling", när de ska beskriva tillståndet för den moderna romanen. Denna
uppfattning, om romanen som en genre vars form ännu inte stelnat, stod i
skarp kontrast till den romankritik som Bergstedt och än mera Malmström
skulle framföra i början av femtiotalet.
Bergstedts angrepp på den "usla litteraturen"
Som vi sett var Bergstedt på flera punkter kritisk till Paris' mysterier i sin re
cension från 1844. Romanen saknade enhetlig komposition, personteckning
en var inte sann och mänsklig. Trots detta lovordade han innehållet. Sues
moraliska syfte var gott och reformförslagen intressanta.
Efter en resa till England 1847 blev Bergstedt alltmer kritisk till den mo
derna romanen.50 Han influerades av den pragmatiska utilitarismen och tog
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starka intryck av den vetenskapliga empiricismen, vilken han applicerade på
den moderna romanen. Om den "sköna litteraturen" inte meddelade någon
"ethisk sanning", eller om den inte var vetenskapligt saklig och kontrollerbar,
var den enligt Bergstedt att betrakta som kommersiell och hade ingen funktion
att fylla.51
Bergstedts fientliga hållning till den moderna romanen far sitt tydligaste ut
tryck i uppsatsen "Om den usla litteraturen" från 1851. I inledningen ser
Bergstedt sig själv som upplysningens förkämpe, vilken djärvt ger sig i kast
med den "orena" litteratur som hotar civilisationen:
Odlaren får ej rygga tillbaka för de mefitiska ångor som uppstiga ur
träsket han utdikar. Vi önskade att bidraga i vår mån till en odling på
det andliga proletariatets område; vi ville förstöra dunsterna som från
dess gyttjiga mark bortstänga civilisationens och sedlighetens fruktbar
görande sol [...].52
Den litteratur han angriper är enligt hans mening alltigenom omoralisk. Den
undergräver familjen, gör "liderligheten intressant och den äktenskapliga tro
heten narraktig".53
Bergstedt ger bara två exempel på vad han anser som "usel litteratur":
V. F. Palmblads Familjen Falkensvärd (1844—45) och Flygare-Carléns Ett rykte
(1850). Det tycks emellertid som om all skönlitteratur var målet för hans an
grepp. Bergstedt är inte bara kritisk till det omoraliska i den "usla litteratu
ren", han riktar sig även mot litteraturen som en produkt av fantasin. Enligt
Bergstedt är det nämligen denna förmåga som utgör ett hot mot samhället.
Det är på fantasin han lägger skulden för att det "vidriga" förskönas, gör den
förledande och farlig: "Det finns ingen mensklig förmåga som är mera elastisk
än inbillningskraften, som lättare växer alla andra anlag öfver hufvudet, om
den icke behörigen stäfjas och ledes att verka för sitt rätta ändamål."54 Fan
tasin gör att människor flyr från att ta itu med den "prosaiska verkligheten"
och är därmed ett av skälen till att den svenska medelklassen saknar hand
lingskraft. Bergstedt anser att detta särskilt innebär en fara för unga männi
skor:
Om en yngling saknar kraft till allvarligt och gagnande arbete, om en
ung qvinna för flärd och nöjen uppoffrar lycka, samvetsfrid och väl
stånd, så hafva båda sina ursägter i dessa sublima poetiska och artistis
ka anlag, denna hos dem inneboende gudagnista, som ej kunde låta sig
subordineras under arbetets, dygdens och redbarhetens prosaiska verk
lighet.55
Botemedlet mot dessa "fantasibesmittande skilderier" finns att söka i
tillägnelsen av de empiriska vetenskaperna, menar Bergstedt. Endast med
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hjälp av dessa kan medelklassen bli praktisk, verklighetsförankrad och nyttig:
"Vi känna blott en räddning, införandet i den tidiga uppfostran af erfaren
hetskunskap och exakt vetande."56 I slutet av uppsatsen ger Bergstedt alter
nativ till de "utpuffade lösa fantasialstren". Bland titlarna han nämner finns
inte ett enda skönlitterärt verk, däremot t.ex. Anders Lignells Beskrifning öfver
grefskapet Dalarne, P. E. Thyselius' Smärre Bidrag till svenska kyrkans historia och
C. E. Ljungbergs Allmän Statistik.
Att Bergstedts angrepp på den "usla litteraturen" uppfattades som ett an
grepp på den moderna romanen i dess helhet, kan utläsas av reaktionerna i oli
ka tidskrifter. Exempel kan man finna i Rudolf Walls tidskrift Frisky tten, där
Bergstedt attackeras i en längre artikel både för sina politiska värderingar och
för sin litteratursyn. Då Bergstedt säger sig vilja skriva endast för medelklas
sen förnekar han, menar skribenten, kärnan i denliberala åskådningen, vilken
gäller alla människors frihet och lika värde. Artikelförfattaren refererar Berg
stedts argument i uppsatsen om den "usla litteraturen" och hävdar, att kon
sekvensen av hans resonemang borde bli att alla fantasialster genast förbjöds.
Författaren uttrycker även sitt missnöje över att A ftonbladet nästan upphört att
recensera nyutkommen litteratur och tillägger ironiskt att alla böcker inte är
usla i den mening Bergstedt lägger in i ordet: "Svensk bibliografi för årets
första månader upptager [...] åtskilligt annat smått och godt i det nya Afton
bladets genre, t.ex. Nordensons predikningar, andra uppl.; Trösteord för
sörjande kristna af L. P. Gagner."57
Men så blir tonen i artikeln allvarligare. Författaren menar att den littera
tursyn som med Bergstedt kommit att dominera Aftonbladet inneburit ett svårt
slag, inte bara mot den inhemska och utländska romanen, utan även mot den
moderna filosofin:
hvad hade 'exakta' Aftonbladsmagistrarne för hjerta för våra stackars
novellberättare och poeter! Nämn oss, ha de sagt, ett enda modernt ar
bete i filosofi, poesi, estetik eller konst, som i någon mån kan jemföras
med hvad som hvarje dag åstadkommes inom den exakta forskningen!
De ha dermed brutit stafven icke blott öfver Ridderstad och Onkel
Adam och filosofen Afzelius, men öfver Bulwer, Dickens, Sue, Victor
o
'ïft
Hugo, Dumas och alla Hegelianerna på tysk botten.

Malmströms forsvarför estetiken och kritik av romanen
Även Malmström hade invändningar mot Bergstedts antiestetiska åsikter.
Han gav dock Bergstedt delvis rätt i att den moderna romanen var, om inte
usel, så åtminstone medelmåttig och utvecklade ytterligare kritiken av den.
Detta gör han i en uppsats som rubricerades med frågan "Ar vår tid
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poetisk?" Titeln antyder den historiefilosofiska tankegång av hegelianskt
snitt, som utgör ett av huvudargumenten i uppsatsen. Poesi och stor konst är
något som bara kan frambringas under historiskt gynnsamma perioder, vilket
den närvarande inte är, menar Malmström.
Detta faktum är anledningen till att det skrivs romaner, som bara är "syss
lolösa menniskors tidsfördrif \59 Man kan beklaga detta, skriver Malmström,
men knappast göra något åt det. Människor har nämligen alltid haft ett behov
av den "estetiska betraktelsen". Den estetiska sfären har sitt säte ovanför sam
tidens föränderlighet och oro, vilket är skälet till den estetiska upplevelsens at
traktion. Därför kan det estetiska intresset inte heller ersättas av "naturveten
skapliga studier", hur viktiga dessa än är, hävdar Malmström i polemik med
Bergstedt.
Om behovet av konst är konstant i alla tider, är det dock endast i de för kons
ten gynnsamma tiderna som den kan erhålla sin fulla betydelse för människor
na. I perioder av förändring och omvandling, som den närvarande, dominerar
två för den "sanna" konsten fientliga krafter, anser Malmström. En av dessa
(den sociala romanen) betraktar konsten som ett forum för p olitiska eller mo
raliska syften, den andra (Bergstedt) föraktar konsten för att den inte är till
räckligt empirisk. Antingen ses konsten, skriver Malmström,
såsom ett medel att befordra företrädesvis politiska eller moraliska än
damål, eller slutligen såsom en förförelse till liknöjdhet och indolens
med afseende på de stora samhällsbehof, som anses vara de för menskligheten angelägnaste i allmänhet, derföre att de för tillfallet råka att
vara de mest trängande.60
Ett för konsten gynnsamt klimat kan bara inträda då samhället åter blivit sta
bilt, när de "konstfientliga" krafterna slagit sig till ro:
Den konstbildande verksamhetens tidpunkt är den, då efter en mödo
samt och ärorikt tillkämpad yttre eller inre förkofran, nationerna sorg
löst njuta hela lyckan af sin tillvaro i frihet, i odling, i välmåga, och äls
ka att se detta sitt fosterländska välbefinnande förevigadt
under
61
konstens händer.
Här ger Malmström uttryck för en kvalificerad idealrealistisk estetik, vilken
han formulerar så, att både dess realistiska och harmoniserande karaktär blir tyd
lig. Den "sanna" konsten är således "harmoni mellan idé och verklighet",
vilket betyder att fulländad konst aldrig kan uppstå i tider "af bekymmer och
strider":
de sträfvanden, som under sådana tider ofta utan klart uppfattadt mål,
korsa hvarandra i menniskornas sinnen, äro för konstanden främmande
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[...] endast af det skäl, att dessa sträfvanden såsom sträfvanden äro
abstrakta, äro idéer, som söka sin verklighet, och som måste finna den
fi 9
först, innan konsten kan göra sig den till godo.
Konsten bör alltså inte gestalta eller utforska mångfalden av idéer och före
ställningar som människor omfattar i samtiden, eftersom dessa ännu inte för
verkligats och fullbordats. Den stora konsten blir stor just för att den skildrar,
och inte utforskar, en avslutad och färdig värld. I denna värld har idéerna
upphört att vara idéer, föreställningar,
och blivit till "lefvande, åskådlig
sanning". Det är idealrealismen i sin kanske mest subtila form. Malmström
skriver:
Men låt ett tidehvarf af storartade politiska bemödanden lyckligen hafva fört dessa till ett storartadt resultat, låt dessa politiska idéer hafva
sammanslutit sig till en historisk verklighet af lefvande, åskådlig sanning: då är
konstens tid inne: då skall hon omsmälta dem i sin degel till gestalter af
oförgänglig skönhet.63 (Min kurs.)
Den "sanna" konsten kan inte vara etisk, moralisk eller samtidsskildrande.
Det etiska syftet bär på en uppfattning om det godas idé, menar Malmström,
vilket innebär att det alltid finns ett glapp mellan idén och "dess verklighet i
mensklig handling". Den stora konsten gestaltar däremot idéns förverkligan
de "inom individens enskilda tillvaro". Det gör att den skyr både etiken och
samtiden, eftersom bägge mera hör framtiden och det möjliga till än det verkli
ga. Malmström skriver: "Den enhet, som konsten söker, är nemligen icke den
som blifuer, utan den som redan är verklig i en individuell existens. Ty det är
först denna enhet som är skönhet. Konsten har följaktligen inom det etiska
området intet att skaffa."64
Detsamma gäller konstens ambition att gestalta den sociala och politiska
problematiken. Sociala och politiska frågor är också idéer som ännu inte
förverkligats. Därför är den sociala romanen eller tendensromanen en "låg
konstform". Malmström menar att politiken är "en historia i görningen, som
har allt i beredskap, ingenting färdigt, tusende sträfvanden, intet mål, som är
vunnet. Der har konsten lika litet att uträtta. Tendensromanen är en låg afart
af poesien, liksom lärodikten och af samma skäl."65 Till skillnad från Alm
qvist, som menade att konsten bör befatta sig med sociala ämnen men som
sökte skilja mellan social roman och tendensroman, hävdar Malmström allt
så att sociala och politiska ämnen överhuvudtaget är omöjliga för den "sanna"
konsten.
Den sociala romanen är således en låg konstform enligt Malmström. Den
har "rätt att göra sig hörd", eftersom den är en ofrånkomlig produkt av en
ogynnsam period för konsten, men den kan aldrig bli vare sig "sann" eller stor.
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Malmström anser att detta inte bara gäller den sociala romanen, utan den mo
derna romanen överhuvudtaget, alltså även familjeromanen: "allmänhetens
mest omtyckta estetiska tidsfördrif, romanerna, bära nästan utan undantag
pregeln af tidstendens — från och med de inhemska familjemålningarna till
och med de importerade stora samhällstaflorna."66 Den enda romangenre
som möjligen kunde vinna nåd inför Malmström är den historiska romanen av
Scotts typ. Den "sanna" konsten kan nämligen bara befatta sig med det för
flutna. Därför måste konsten invänta den tid då de samtida, mot framtiden
riktade, tendenserna blivit till historisk fullbordad verklighet. Konsten, skri
ver Malmström, "riktar sina blickar mot det förflutna, ty det är hennes verld,
under det att hon bidar sin tid. Att hon dröjer är ej hennes fel. Hon har med det
tillkommande intet, alls intet att skaffa".67

Bergstedts "dråpslag" mot den sociala äventyrsromanen

Victor Svanberg har hävdat, att Bergstedts anmälan av C. F. Ridderstads Far
och son i Aftonbladet 1853 innebar ett dråpslag mot hela den genre Svanberg

kallar "Sueimitatörerna". Recensionen hade till följd att de flesta av tidens
författare tvingades byta litterär form, menar Svanberg:
Ridderstad själv begränsade sig till den historiska romanen, där extra
vaganserna lättare tolererades. Detsamma kan sägas om den Rydberg
närstående Herman Bjursten. Blanche gav 1851 ut sin sista stora roman
och återvände före decenniets slut till den anspråkslösare och gedignare
diktart, som han före Suefebern odlat i Freja: novelletten, oftast med
Stockholmsmotiv. Ungefar samma utveckling genomlöpte KiellmanGöranson. Fru Carlen skrev efter sju års uppehåll en ny roman Ett
köpmanshus i skärgården, övervägande hållen i den humoristiska gen
re, vilken en och annan kritiker redan på fyrtiotalet skilt från hennes
romaneska.68
Svanbergs tes att Bergstedts recension ensam tog död på den sociala äventyrs
romanen, och den sociala romanen överhuvudtaget, är förvisso en överdrift.
Svanberg har dock rätt i att den sociala romanen, och särskilt äventyrsroma
nen, nästan helt lyser med sin frånvaro efter Ridderstads Far och son. Det kan
naturligtvis inte enbart förklaras med att idealrealismen dominerar på trettio
talet, sjunker tillbaka på fyrtiotalet och återerövrar sin ledande position på
femtiotalet. Det måste även sättas i samband med det förändrade tidsläget,
där reaktionen i hela Västeuropa på 1848 års sociala och utopiska idéer
uppenbarligen spelar en viktig roll. Idealrealismen har emellertid stor be
tydelse, då det gäller att utmönstra den sociala romanen från den litterära re
pertoaren.
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I recensionen av Far och son tillgriper Bergstedt flera av idealrealismens
argument, vissa känns igen från uppsatsen om den "usla litteraturen". Berg
stedt menar exempelvis att Ridderstads roman i alltför hög grad är en produkt
av sin författares fantasi, ty den saknar både "måtta" och "sparsamhet". Ridderstad har istället, skriver Bergstedt,
gripit sig an med en skildring af bränvinsförderfvet, mindre egnad att
troget framlägga dess följder i dess rätta och i sanning tillräckligt
hemska dager, än att med fantasiens alla hjelpmedel måla ett afskyvärdt
och fasaväckande spöke, hvars anblick skall framkalla en helsosam
bäfvan.69
Bergstedt menar att det fantasifulla och överdrivna i Ridderstads roman beror
på inflytandet från Sues och Dumas' äventyrsromaner. Den franska äventyrs
romanens skadliga påverkan på den svenska romanen är därför den främsta
orsaken till dess nedgång:
Vi tala sällan om den svenska romanlitteraturen, och det af denna an
ledning att denna litteratur, för några år sedan ännu så rik och så be
römd, redan nått sitt zenit och lutar åt nedgående, derföre att den alltför
mycket format sig efter den franska äfventyrlighetsgenren, repre
senterad af Eugène Sue och Alexandre Dumas. Sedan man tyckt sig fått
nog af det enkla, sanna och naturliga, jagar man i vild brådska endast ef
ter det hemska, det skakande och det naturvidriga.70
Bergstedt kan alltså hävda att skälet till den svenska romanens nedgång —
i recensionens inledning talar han för övrigt om Ridderstad som den ende
återstående romanförfattaren i Sverige — beror på intryck av den franska
äventyrsromanen. Därigenom bortser han från sin egen roll som aktiv bekämpare av denna genre. De svenska romanförfattarna har övergivit de självklara
estetiska (och idealrealistiska) värdena, det enkla, sanna och naturliga, för att
under utländsk påverkan söka sig till det hemska och naturvidriga. Så kan det
gå till när en uppsättning estetiska normer blir "osynliggjorda", därför att de
framställs som oomtvistliga. Det som bryter med det självklara blir en "ona
turlig" avvikelse och anomali.
Idealrealismens kriterier kommer även till användning i Bergstedts kritik
av gestalterna i romanen. Dessa är inte "levande" och har ingen "individuali
tet". De är "helt abstrakta typer, och man tycker sig vid hvarje ögonblick se
författaren rycka i snöret för att sätta sina marionetter i rörelse".71 Även det
ta är självfallet den franska äventyrsromanens fel. Mot dess "abstrakta
Typer" ställer Bergstedt i idealrealismens anda Walter Scotts "levande" ka
raktärer som förebild. Och nu kan även de av Bergstedt tidigare kritiserade
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Balzac och George Sand accepteras för sina karaktärsteckningar. Ridderstad
har, skriver han,
af det franska mönstret lärt sig att riktigt lägga läsarens fantasi på sträck
bänken, att ständigt kittla den med öfverraskande vändningar, men till
stor nackdel för karakterernas utpregling till sann och lefvande indi
vidualitet. Man betrakte Walter Scotts, mrs Stowes, ja till och med Bal
zacs, Mérys eller George Sands karakterer! De möta oss alla med en så
lifsfull personlighet, att vi tycka oss hafva känt och lefvat med dem i
många år, vi se dem för v åra ögon och veta vid alla tillfällen huru de ta
la och handla.7^
Bergstedt är minst lika kritisk till innehållet i Ridderstads roman. Särskilt
reagerar han mot att Ridderstad utmålar medelklassen som "hjertlösa penningemenniskor", medan adelspersoner framställs som "goda och rättskaf
fens".
Det är karakteristiskt för det litterära klimatet vid femtiotalets mitt, att
Bergstedts angrepp på den svenska romanen inte väckte någon större reak
tion. Almqvist befann sig i exil och det fanns inte så många aktiva roman
författare kvar. Friskytten envisades dock med sitt motstånd mot Bergstedt och
det nya Aftonbladet. Ett par år efter Bergstedts recension av Far och son och ett
år innan även Friskytten lades ned, formuleras i en artikel om Bergstedt och den
"usla litteraturen" ett pessimistiskt omdöme över tillståndet för den svenska
romanen. I artikeln förklaras Bergstedt och Aftonbladet vara skyldiga till att
bokstavligt talat ha tagit död på romanen:
När hr docenten Bergstedt år 1851 klef upp på en höjd, icke mindre än
Areskutans, fattade tornväktareluren och tutade ut öfver hela landet att
han skulle på lifoch död fäkta mot den 'usla litteraturen', och när han
antydde att dit hörde all vår vitterhet, kröp denna förskräckt undan i de
hemligaste gömmor och har sedan knappt vågat sticka fram hufvudet.
[...] Ridderstad var ensam qvar som romanförfattare. Don Quixote
Bergstedts förskräckliga anlopp hade icke skrämt honom, utan han skref
ännu sin Far och son. Detta tilltag qväste hr Bergstedt med en recension,
den enda genomförda som Aftonbladet haft sedan det kom i händerna på
denne bjesse, hvilken dock lofvat att med alla de medel som kunde kom
ma honom till buds nedgöra den 'usla litteraturen'.73

Motståndet mot romanen

Den kritiska diskussionen om den sociala äventyrsromanen och den sociala
romanen överhuvudtaget, som jag har redogjort för i detta kapitel, snuddar
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vid frågeställningar som berör romanens genrestatus i allmänhet. Michail
Bachtin har i en essä om skillnaden mellan epos och roman påpekat att roma
nen som genre hela tiden är stadd i utveckling och förändring:
Studiet av romanen som genre erbjuder särskilda svårigheter. Det beror
på själva objektets egenart: romanen är den enda genren i tillblivelse,
den enda ofårdiga genren. De genrebildande krafterna verkar inför oss:
romangenrens födelse och utveckling sker i full historisk belysning. Ro
manens genreskelett har ännu inte hårdnat, och vi kan ännu inte förutse
alla dess plastiska möjligheter.74
1840- och det begynnande 1850-talet var en period då romanens gränser tänj
des och då den sökte sig andra vägar. Att romanen ständigt förändras, beror
enligt Bachtin på att den står i nära kontakt med det ofullbordade nuet. Detta
gör att romanen ofta bryter med vedertagna uppfattningar om vad som är lit
teratur. Bachtin skriver:
Då romanen byggs i en zon av kontakt med samtidens ofullbordade hän
delser, överskrider den ofta gränsen för det specifikt konstnärligt-litterära och förvandlas än till moralisk predikan, än till filosofisk traktat, än
till ett direkt politiskt anförande, eller urartar till rå, oformad bekännel
se [...]. Alla dessa företeelser är utomordentligt karakteristiska för ro
manen som genre i tillblivelse. Ty gränsen mellan det konstnärliga och
utomkonstnärliga, mellan litteratur och icke-litteratur osv har ju inte
fastställts av några gudar en gång för alla.75
Hos Almqvist och andra förespråkare av den sociala äventyrsromanen
fanns en bejakelse av romanens förmåga att överskrida etablerade genre
gränser, att söka nya sätt att utforska tillvaron. De såg romanen som en genre
i tillblivelse, utveckling och förändring, motsvarad av en lika föränderlig och
ofullbordad samtid.
Bergstedt och Malmström misstrodde romanens genreöverskridande för
måga och dess intima förbindelse med den ofullbordade samtiden. Malm
ström pläderar för en konst som skildrar det förflutna, som befinner sig på
distans från det instabila nuet. Hans hållning påminner därför mycket om det
Bachtin menar kännetecknar eposets "absolut förgångna'', och dess motstånd
mot den låga samtiden:
Den samtida verkligheten som sådan, dvs som en verklighet som beva
rar sitt levande samtida anlete, skulle som vi redan sagt inte kunna bli
objekt för gestaltning i de höga genrerna. Den samtida verkligheten var
en verklighet på "låg" nivå i jämförelse med det episka förgångna. Den
kunde minst av allt tj änasom utgångspunkt för konstnärlig tolkning och
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värdering. En fokuseringspunkt för en sådan tolkning och värdering
kunde endast sökas i det absolut förgångna. Nuet är något förgängligt,
flyktigt, ett slags evig fortsättning utan början eller slut; det är berövat
IPi
sann fullbordan och därmed också inre väsen.
Det är självfallet inte så att Malmström förespråkar det antika eposet. Men att
han fruktar romanens distanslösa kontakt med den ofullbordade samtiden är
uppenbart. Malmströms hållning är ett exempel på den klassicistiska tenden
sen i idealrealismen, svår att anpassa till romanens estetik. Bachtin menar ex
empelvis att "klassicismen i alla icke-romangenrer visar sig i inriktningen på
det fullbordade".77
Om det således var romangenrens elastiska förmåga som tilltalade före
språkarna av den sociala äventyrsromanen, därför att de kunde töja dess grän
ser för att införliva nya aspekter av tillvaron, oroades Malmström och Berg
stedt avjust denna elasticitet.
Bachtin menar att romanens nära kontakt med den ofullbordade samtiden
ledde till ökade krav på intrigens fullbordan. I eposet fanns inte dessa krav,
dels för att den legend eposet handlade om redan var välkänd, dels för att var
je del i eposet var fullbordad och avrundad. I eposet kunde man börja berätta
från nästan vilket moment som helst, vilket är omöjligt i romanen. Bachtin
skriver: "Det specifika "intresset för fortsättningen" (vad hände sedan?) och
"intresset för slutet" (hur slutar det?) kännetecknar endast romanen och är
möjliga bara i en zon av närhet och kontakt (i den avlägsna bildens zon är de
70
omöjliga)." Möjligen är detta ett skäl till att just äventyrsintrigen kom att
användas för att införliva och pröva de aspekter av den samtida verkligheten,
som författarna hade ambition att utforska. Aventyrsintrigen möjliggjorde för
författarna att fritt röra sig från det ena ämnet till det andra, något som liknar
den frihet Bachtin tillmäter den menippeiska satiren, till skillnad från eposet:
Av eposets avlägsna bild av det absolut förgångna återstår ingenting —
hela världen och dess allra heligaste moment återges helt utan distans, i
en zon av brutal kontakt; allt blir gripbart. I denna alltigenom familjariserade värld rör sig sujetten [dvs. intrigen] med en enastående fantastisk
frihet: från himlen till jorden, från jorden till underjorden, från nuet till
det förgångna, från det förgångna till framtiden.79
Intrigen i den sociala äventyrsromanen rörde sig dock inte mellan några
religösa och utomvärldsliga himlar och avgrunder. Den rörde sig istället, som
prins Rudolf i Paris' mysterier, mellan de sociala höjderna och avgrunderna i
artonhundratalets samhälle. Det är denna intrigs rörelser och betydelser vi nu
ska övergå till att undersöka.
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Stockholms mysterier
STOCKHOLM HADE vid

mitten av 1800-talet lite drygt nittiotusen
I jämförelse med andra europeiska huvudstäder var den svenska
förhållandevis liten. Ändå tycks de sociala problemen ha varit minst lika sto
ra, eller t.o.m. större, i Stockholm än vad de var i exempelvis Paris och Lon
don. Dödligheten var mycket hög, vilket i sin tur troligen berodde på att fattig
domen var större i Sveriges huvudstad än i övriga europeiska huvudstäder.^
Man kan därför anta att även brottsligheten utgjorde ett stort problem. Overståthållarämbetets rapport om tillståndet i staden för åren 1848-50 uttrycker
myndigheternas oro över det sedliga förfallet i framför allt de lägre befolk
ningsskikten:
invånare.1

I afseende på folkets lynne, bildning, sedlighet, konst och näringsflit samt väl
måga [...] synes dock sedligheten samt aktningen för lag och ordning hafva aftagit och välmågan i allmänhet vara förminskad [...]. Bland den
lägre folkklassen har sjelfsvåld, lättja, sedeförderf och fattigdom allt
mera utbredt sig och stadens fattigvård har för hvarje år blifvit tagen i
större anspråk för att kunna hämma tiggerierne och bispringa de mest
nödlidande.3
Förutom hög mortalitet och brottslighet var även fylleriet mycket utbrett.
Överståthållaren rapporterar att det år 1850 fanns 408 krogar registrerade i
staden, hur många lönnkrogar därutöver kan man bara gissa sig till. Att dess
utom nära hälften av alla barn som föddes 1850 registrerades som oäkta, var
ytterligare ett skäl till Öfverståthållarämbetets klagomål över det allmänna
sedeförfallet.
En kvällspromenad bland gränderna i Gamla Stan under vinterhalvåret
var säkert inget odelat nöje om man tillhörde de mer besuttna klasserna i sam
hället. Mörkret på gatorna omslöt de varelser man mest av allt fruktade: smut
siga och tiggande trashankar, fyllerister, tjuvar och besmittade prostituerade.
Från 1828 hade visserligen de ljussvaga s.k. kattögonen, vilka varje husägare
enligt lag var tvungen att uppsätta, börjat ersättas med de större cirkelformi
ga argandska lyktorna som spred ett visst ljus, men knappast tillräckligt för att
öka säkerheten på gatorna. Inte förrän 1854, när det skarpa gasljuset ersatte
oljelamporna, kan man börja tala om Stockholm som en stad i ljus.4
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Gatubelysningens problematik kan kanske ses som en parallell till den te
matik som präglar Carl Fredrik Ridderstads roman Samvetet eller S tockholms
mysterier, vilken detta kapitel ska behandla. Det är uppenbart att romanen till
mötesgick den skräckblandade fascination, som hans förmodade borgerliga
läsekrets kände inför stadens hemlighetsfulla undre värld.
En av de första inblickarna i denna ljusskygga värld far läsaren via roma
nens rike skurk, grosshandlaren Frans Kellner. Tillsammans med romanens
bov, Chevalier Gourville, ämnar han besöka en "tjufauktion". På deras väg
mot brottets värld tätnar mörkret alltmer:
Gourville vek nu af åt höger, uppför en stenig och ojemn bergsklint, som
utgör början afvestra Humlegårdsgatan. En lyckta hängde i hörnet, der
gatorne möttes. Vid skenet af dess matta låga läste Kellner på knuten af
hörnhuset qvarterets namn: Häckelfjäll. Namnet ingaf honom en obe
haglig känsla; men han ryckte på axlarne och uttog steget blott ännu
modigare. —Jag ser ej mera till några lycktor, anmärkte han, då han
hunnit uppför bergsklinten och följde gatans krökning utför på andra
sidan. Här är mörkt, som i det värsta näste. — Som ni säger, genmälde
Chevaliern, här saknas lycktor. Vederbörande äro fina politici, de vilja
ej hafva någon upplysning, der fattigdomen och uselheten bo, förmodli
gen på det att de ej skola se sitt eget elände.5
I citatet betonas inträngandet i det hemlighetsfulla mörkret. Men samtidigt
antyds även det upplysningstema som finns i romanen. Inblickarna i de av
mörker omvälvda hemligheterna syftar slutligen till att kasta ljus över stadens
mysterier; att uppenbara hemligheterna och föra fram dem i offentlighetens
dager, på samma sätt som gasljuset syftade till att göra nattens fattiga och
smutsiga varelser skönjbara. Staden kommer därför att anta en mångtydig
karaktär i Ridderstads roman. Den är ett centrum för missförhållanden och
skumraskaffärer och samtidigt den plats från vilken utopin om ett genomlyst
samhälle kan utgå. I staden lever människor ur olika klasser sida vid sida,
människor som inte känner eller förstår varandras olika existensvillkor och
därför fruktar varandra. Men staden är också den plats där en sådan kunskap
kan bli möjlig och därmed en förening och ett samförstånd.
Flera av 1840- och 1850-talens sociala äventyrsromaner utspelar sig i det
samtida Stockholm: Kiellman-Göransons Westerlånggatans engel, Blanches
Jernbäraren, Almqvists Syster och bror m.fl. Ingen av dessa författare verkar dock
ha genomfört så noggranna efterforskningar som Ridderstad, innan han bör
jade skriva sin roman. En mängd anteckningar från dessa studier finns beva
rade, vilket gör hans roman särskilt tacksam att studera.6 Skälen till att jag i
det här kapitlet har valt att göra en närläsning av Ridderstads roman Stock
holms mysterier är alltså dels att den är typisk för den sociala äventyrsroman som
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behandlar staden, dels att det i detta fall finns ett rikt material att jämföra den
fiktiva gestaltningen med. Att jag uppfattar Ridderstads roman som typisk,
innebär nu inte att hans roman kan representera även Blanches och Almqvists
romaner. Det föreligger stora variationer mellan dem, och en närläsning av
Blanches Jernbäraren skulle förvisso ge andra resultat än de jag kommer att
presentera här. Ändå vill jag hävda att det existerar likartade tendenser i de
nämnda romanerna. Förhoppningsvis kan en närläsning av Stockholms myste
rier bidra till att ge perspektiv även på dessa romaner.
Carl Fredrik Ridderstad ( 1807—1886) var en av artonhundratalets intellek
tuella mångsysslare. Han var son till en godsägare och tvingades att i enlighet
med familjetraditionen lära sig officersyrket vid krigsakademin på Karlberg.
Under tiden som kadett medverkade han i kadetternas tidning med en rad dik
ter och kåserier. 1831 debuterade han som poet med diktsamlingen Tidsrunor.
Dikterna är inspirerade av 1830 års uppror i Paris, Belgien och Polen och fyll
da av stark sympati för friheten och republiken.
Ar 1840 beslöt sig Ridderstad för att begära avsked som officer. Samma år
inledde han sin långa bana som tidningsman genom att tillsammans med
O. P. Sturzen-Becker (Orvar Odd) ge ut Tidning för Stockholms Län. Detta pro
jekt blev emellertid kortlivat. Redan hösten samma år blev Ridderstad deläga
re i Östgöta-Correspondenten, tillsammans med H. B. Palmaer. Efter ett par år
tröttnade emellertid Palmaer och Ridderstad övertog hela ägarskapet och re
daktörssysslan, vilka han behöll till sin död. Dessutom var han aktiv politiker.
Som liberal riksdagsman ivrade han bl.a. för representationsreformen, per
sonlig rösträtt, prygelstraffets upphävande och kvinnans rätt till olika slags
arbete. Han var dessutom en av förgrundsfigurerna
i 1860-talets stora folk
rörelse: skarpskytterörelsen. På äldre dagar blev han dock alltmer konserva
tiv. Han uppträdde bl.a. som protektionist och försvarare av Sveriges rättig
heter gentemot Norge.
Vid sidan av denna offentliga verksamhet skrev han alltså en rad skönlitte
rära och kulturhistoriska arbeten, av vilka de flesta gavs ut på hans eget förlag.
Som romanförfattare har han framför allt gjort sig känd för sina historiska
romaner, bl.a. Svarta Handen (1848) och Drabanten (1850). Bland samtidsroma
nerna märks, förutom Stockholms mysterier, även Frenologen—fragmenter ur Stockholmslifuet (1844) och Far och son (1853). Den sistnämnda är för övrigt en
uttalad tendensroman, där Ridderstad propagerar mot den utbredda bränn
vinskonsumtionen.7
Inte mycket har skrivits om Ridderstads författarskap. Ofta begåvas han
endast med ett par rader i litteraturhistoriska översikter. Otto Sylwan be
handlar Ridderstads Stockholms mysterier på ett par sidor i sin Svensk Literatur vid
adertonhundratalets midt. Sylwan utnämner Ridderstad till Sveriges Eugène Sue
och menar, att Stockholms mysterier '' torde fa anses som den mest typiska i sin art
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under detta skede".8 Den mest ambitiösa studien är dock Alf Kjelléns uppsats
om Stockholms mysterier i St. Eriks årsbok 1943. Kjellén är emellertid mindre
intresserad av boken som roman betraktad, än av dess realistiska Stockholms
bilder.9

Äventyrs- och vardagsromanen

Den första aspekt som jag vill undersöka i min läsning av Stockholms mysterier
har att göra med dess genretillhörighet, vilken i sin tur bestämmer dess kom
position.
Det huvudsakliga och dominerande intrigelementet i romanen består av en
brottmålshistoria. Den förmögne ynglingen Paul Kellner anländer till Stock
holm från Amerika. Av sin döende far, Stellan Kellner, har han fatt i uppdrag
att utreda omständigheterna kring mordet på baron Lander, vilket ägde rum
drygt tjugotvå år tidigare. Stellan Kellners yngste bror, som fann den mörda
de baronen, utpekades som förövaren av dådet men frikändes i brist på bevis.
I allmänhetens ögon var han emellertid den skyldige, och sedan han släppts ur
fängelset har inget hörts om hans vidare öden. Stellan Kellner anar att bro
dern är oskyldig och plågas av tanken, att denne under så många år tvingats
framleva sitt liv orättvist anklagad för ett brott han inte begått.
Det finns emellertid ytterligare ett motiv till att Paul är så angelägen att lö
sa den gamla mordgåtan. På sin dödsbädd antydde nämligen Stellan Kellner
att Paul inte var hans riktige son, utan ett hittebarn som Stellan och hans hust
ru tagit hand om och uppfostrat. Paul tror att han genom att utreda mordet
samtidigt ska upptäcka sin rätta identitet — sitt rätta ursprung — eftersom
hans födelse inträffade vid samma tidpunkt som mordet.
Det är således flera omständigheter vilka karakteriserar Paul som hjälte och
huvudperson i romanen. Han har ett bemyndigande från fadern att avslöja de
mysterier som omgärdar de andra personerna i romanen. Till skillnad från
dem saknar han, som föräldralös och uppväxt i Amerika, en stabil position i
det svenska samhället. Detta gör det möjligt för honom att röra sig fritt mellan
olika samhällsskikt, något som äger avgörande betydelse för romanens ambi
tion att gestalta en samhällelig helhet.
Pauls roll som ett slags privatdetektiv, med uppgift att lösa upp en inveck
lad brottshärva, är självfallet tacksam för att skapa den spänning, som ska
hålla läsarens intresse vid liv romanen igenom. Men den typ av hjälte som
Paul representerar tillhör även en litterär genre, vars betydelse och historia
Michail Bachtin behandlat i sin essä "Kronotopen". Det är därför av betydel
se att vi fogar in den i dess långa genretradition.
Den genre i vilken det förekommer hjältar av Pauls sort är den Bachtin
kallar äventyrs- och vardagsromanen. Till denna grupp räknar Bachtin två
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antika romaner, Apulejus' Den gyllene åsnan och Petronius' Satyricon. Apulejus'
roman handlar framför allt om den private individens prövning och förvand
ling. Det finns emellertid ett moment i denna förvandling, som Bachtin menar
har haft en utomordentligt stor betydelse för senare romaners ambitioner att
gestalta det privata vardagslivet. Detta moment är när hjälten i Den gyllene
åsnan, Lucius, tvingas att i åsneskepnad stiga ned i den "låga vardagen", in
nan han på nytt kan återfå sitt högre liv.
Lucius' position innebär att han inte själv är en del av vardagslivet men har
möjlighet att betrakta det som en utanförstående. I olika variationer finns det
ta särdrag bevarat i äventyrs- och vardagsromanens senare historia, menar
Bachtin.1^ Hjälten är aldrig delaktig i vardagslivet utan genomgår det som en
människa från en annan planet, skriver Bachtin:
Oftast är det fråga om en skälm som växlar mellan olika vardagliga
skepnader, som inte intar någon bestämd plats i vardagslivet, spelar
med det, inte tar det på allvar; antingen är det en vandrande skåde
spelare, en förklädd aristokrat, eller någon som till börden är adlig men
inte känner till sitt ursprung ("hittebarn").11
Den utanförstående position som hjälten intar gör det möjligt att observera
privatlivet i olika skikt av samhället, vilket är ett sätt att lösa problemen kring
det privatas införlivande i romanens offentlighet.
Dessa problem uppstod i den hellenistiska epoken, då den private individen
för första gången gjorde sitt inträde i litteraturen, menar Bachtin. Privatlivet
är ett slutet område och enda möjligheten att få tillgång till det är att spionera
och tjuvlyssna. För att gestalta det i litteraturen krävs således en "tredje per
son", skriver Bachtin, men det privata har ingen naturlig plats för en sådan
"tredje person". I Den gyllene åsnan löses detta problem med Lucius i åsne
skepnad. Förvandlad till åsna behöver inte aktörerna i privatlivet bry sig om
honom och dessutom byter han ofta herrar, vilket ger honom tillfälle till in
blickar i olika slags liv.
Det existerar dock andra möjligheter att i litteraturen lyfta fram det privata
i offentlighetens ljus: de brottsliga handlingarna. Bachtin menar att de rätts
liga och kriminella kategorierna haft stor betydelse för att ge offentlighet åt
privatlivet, från Apulejus' roman till detektivromanen och Dostojevskijs Brott
och straff. Det privata kan man antingen avslöja och offentliggöra
i en rättsprocess, genom att helt enkelt infoga en sådan process i roma
nen (både utredningens och rannsakningens former) och i privatlivet in
föra kriminella handlingar; eller indirekt eller villkorligt (i en till hälften
dold form) genom att använda former som vittnesmål, erkännande från
de åtalade, rättsliga dokument, bevis, antaganden av brottsutredaren
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osv. Slutligen kan man också begagna de former i det privata umgänget
och självavslöjandet som uppkommit i själva det privata och vardagliga
livet: privatbrevet, dagboken, bekännelsen.12
Bachtin ger flera exempel på hur den utanförstående position, som i Apulejus' roman intas av Lucius-åsnan, varieras i romanens historia. Tjänaren, den
prostituerade, kurtisanen, kopplerskan, läkaren, alla är de personer som i re
lation till vardagslivet saknar "någon fast etablerad situation i det och som
samtidigt går genom detta liv och tvingas studera dess mekanik, alla dess hem
liga drivfjädrar".13 Äventyraren är en sådan variant som svarar mot den "tred
je personens" funktion:
Den situation som äventyraren och parvenyn befinner sig i, vilka ännu
inte intagit bestämda och konsoliderade platser i livet, men som söker
framgång i privatlivet — framgångsrika karriärer, vinnande av förmö
genheter, erövring av ära [...] tvingar dem att studera detta privatliv,
frilägga dess dolda mekanik, i hemlighet iaktta och lyssna till dess allra
intimaste hemligheter. Och de inleder sin bana nedifrån (då de sam
manträffar med tjänstefolk, prostituerade, äktenskapsmäklerskor och
av dem far reda på "hur livet är"), stiger uppåt (vanligen via kurtisaner)
och når privatlivets höjder eller lider nederlag på vägen eller förblir än
da till slutet lågt stående äventyrare (kyffenas äventyrare).14
Äventyrarens position är alltså mycket lämpad för att gestalta alla skikt i
privatlivet, och har haft ett avgörande inflytande på senare och mer komplice
rade romaners form, menar Bachtin. I exempelvis Balzacs och Stendahls ro
maner får äventyraren och parvenyn en framträdande organiserande betydel
se. I deras romaner "rör sig också alla de andra privatlivets 'tredje' figurer —
kurtisaner, prostituerade, äktenskapsmäklerskor, tjänare, notarier, ockrare
och läkare".15 Sådana finns, som vi ska se, i riklig mängd även i Stockholms
mysterier.

Äventyrare och berättare

Bach tins perspektiv gör det möjligt att förstå äventyrsintrigens betydelse i
romanen och hur Ridderstad utnyttjar genren för sina syften. Därmed kan vi
förhoppningsvis överskrida de både ahistoriska och ensidiga omdömen, som
avgetts om romanen av dess fåtaliga uttolkare.
Alf Kjellén skriver exempelvis i sin studie av Stockholms mysterier följande om
romanens äventyrsintrig:
Det är knappast några estetiska skäl, som kunna motivera, att uppmärk
samheten ånyo riktas på Ridderstads roman Samvetet eller Stockholms
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mysterier [...]. Boken är visserligen ganska spännande skriven, men den
har schablonmässigt tecknade gestalter och en osannolik intrig [...]. Vi
ha vuxit från dessa romaneska historier om undanstuckna barn, mystis1 fi
ka arv och andra sådana familjehemligheter [...].
Intrigen är överhuvudtaget inte värd att beakta för Kjellén, inte heller dess
inverkan på verkets s.k. realism, vilken Kjellén är intresserad av att undersö
ka. Men det är alltså i denna intrig som jag vill ta min utgångspunkt, genom
att återknyta bekantskapen med romanens hjälte och förgrundsfigur— Paul
Kellner.
Jag nämnde inledningsvis, att det framför allt är två saker som karakterise
rar Paul som hjälte och som förbinder honom med äventyrs- och vardags
romanen. Det första är att han anländer som främling till Stockholm, alltså är
en "outsider" som dessutom svävar i okunskap om sin börd. Det andra är att
han av sin döende fosterfar fatt i uppdrag att utreda omständigheterna kring
det mord som begåtts tjugotvå år tidigare. Eftersom han är främling och för
äldralös, äger han ingen etablerad position i den sociala hierarkin och har där
för som den "tredje personen" möjlighet att observera och iaktta privatlivet. I
och med att han är utnämnd till ett slags privatdetektiv, har han dessutom
(moralisk) rätt att kasta ljus över det privatas hemligheter.
Strax efter sin ankomst till Stockholm arrangerar Paul ett möte med de in
blandade i omständigheterna kring mordet, vilka samtliga tillhör samhällets
högre skikt. Han tänker lägga fram dokument som belyser en rad av de beting
elser som föregick mordet. De församlade är general Rosenpalm, far till
Jaquette som Paul förälskat sig i; greve Curt Stråle, far till Gabrielle Kellner;
baron Krook, far till Axeline vilken är Jaquettes närmaste vän; Herman Kell
ner, far till Frans Kellner, grosshandlaren och romanens skurk; friherrinnan
Lander, änka efter den mördade baron Lander och juden Abraham.
De flesta är dock ovilliga att börja rota i gamla försyndelser. Slutligen fram
kommer att samtliga de församlade varit medlemmar i ett hemligt ordens
sällskap vid tiden för mordet, vilket föranleder romanens allvetande berättare
att göra några reflexioner. Bakgrunden till ordenssällskapen, menar han, var
upplysningen och den materialism som följde i spåren av den franska revolu
tionen. Filosofer som Voltaire förhånade "all högre ordning och tanken på en
evig försyn". (II, s. 132) Detta resulterade i att egoismen blev "den Gud, som
höjde sig, mäktig och allena tillbedd, på alla altaren". (II, s. 134)
Det positiva med upplysningens filosofer var ändå att dessa stimulerade
"tankens rättighet att forska och kontrollera", (ibid.) Men utan tron på en
högre makt kom filosofin snart att degenerera till mysticism: "Försöket att på
vetandets väg göra sig oberoende af försynen och inom naturens egna lagar
uppsöka Gud hade hos tidens snillrikaste män varit och förblifvit philosophi
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och vetenskap; men hos det yngel af dårar, som följde i deras fotspår, förvand
lades forskningen till mysticism och ordensvurmeri." (II, s. 135)
De många hemliga ordenssällskap som uppstod i början av 1800-talet vitt
nade, menar berättaren, om "en skygghet för det offentliga lifvet". (II, s. 136)
Berättaren anser att detta hemlighetsmakeri är skulden till att så många av de
närvarande förhållandena är omgivna av dimlika slöjor.
General Rosenpalm, bröderna Kellner (förutom den yngre brodern), baron
Krook och greve Stråle, var vid tiden för brottet lättsinniga unga rumlare som
endast tänkte på stundens njutningar. Juden Abraham lånade dem pengar
som de ögonblickligen spelade bort eller festade upp. I syfte att tjäna pengar
och samtidigt öka nöjet beslöt de att bilda ett hemligt sällskap, i vilket de själ
va skulle utgöra den innersta kretsen.
Vid sammankomsten lyckas Paul utröna, att medlemmarna av det hemliga
sällskapet hjälpt friherrinnan Lander mot vad de trodde var en tyrannisk ma
ke. De sökte förhindra baron Lander från att återvända hem, när han var på
resa i Skåne. Paul förmedlar den information han erhållit av sin (foster)far och
så blir en rad pusselbitar i dramat synliga utan att därför falla på plats.
Den kvinna som förmått den dåvarande stormästaren i sällskapet, Herman
Kellner, att fördröja baronens hemkomst, var Överstinnan Reuther, Gabrielle Kellners tant. Hennes skäl var att baronens frånvaro skulle råda bot på
missämjan mellan makarna. Sällskapet lyckades även med att fördröja baro
nen, som dock erhöll ett okänt meddelande vilket gjorde att han i vredesmod
reste. Vid hemkomsten fick han veta, att hans hustru befann sig på Stora
Smestad, baron Krooks egendom. Det var också där baron Lander mördades,
varvid man fann Alfred Kellner — den yngste brodern och baronens närmas
te vän — knäböjande vid liket med en blodig kniv i händerna.
Stellan Kellner — Pauls fosterfar — hade svårt att tro att Alfred var den
skyldige och beslöt därför att själv göra en del efterforskningar kring mordet.
Det är innehållet i hans anteckningar Paul nu presenterar. Det visar sig att två
nyfödda och föräldralösa barn lämnats till en kvinna i trakten en kort tid efter
mordet. Både friherrinnan Lander och Gabrielle Kellner hade dessutom mys
tiskt insjuknat vid denna tidpunkt. Tydligen finns ett samband mellan dessa
båda händelser. Vidare hade överstinnan Reuther, vilken såväl var förbindel
selänken mellan sällskapet och friherrinnan Lander som Gabrielles tant, bli
vit svårt sjuk och avlidit. Pressad av Frans Kellner, som dyker upp vid sam
mankomsten, måste Paul även avslöja att fosterfadern antytt att Paul inte var
hans äkte son.
Pauls utredning ställer alltså en rad frågor som kräver svar: Vem begick
mordet? V ar befinner sig nu den (oskyldigt) anklagade Alfred Kellner? V ar är
de barn som föddes av friherrinnan Lander och Gabrielle? Var dessa barn
utomäktenskapliga? Vilka är Pauls föräldrar?
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Det är intressant att notera hur de församlade förhåller sig till Pauls under
sökning och hemligheternas avslöjande. General Rosenpalm är mest positiv.
Han menar att man inte far vara rädd att meddela sina privata hemligheter,
då det gäller att avslöja ett brott och kanske bidra till att fria en oskyldigt an
klagad. Gabrielle Kellner är angelägen om att finna sitt barn, medan friher
rinnan Lander har ett påtagligt intresse av att bevara hemligheten kring mor
det. Den som mest aktivt söker motarbeta Pauls undersökning är romanens
skurk, grosshandlaren Frans Kellner. Han ifrågasätter Pauls motiv för att ro
ta i det förgångna och säger sig värna om privatlivets helgd: "Hvad berättigar
honom dertill? Hvad afsigter har han dermed? Månne han eger större fog än
någon annan att intränga i det enskilda familjelifvets små hemligheter, för att
sedan kanske utkasta hvad han upptäcker till åtlöje för en nyfiken allmänhet."
(II, s. 190 f.) Det är alltså romanens skurk som på detta sätt förespråkar
privatlivets integritet och understryker dess motsatsställning till det offentli
ga. Frans Kellner har uppenbarligen intresse av att vissa förhållanden förblir
dolda och oåtkomliga.
I romanen existerar det en annan person av Pauls kaliber, som emellertid
befinner sig i det brottsliga lägret: "Lejonet" eller Chevalier Gourville. Pauls
undersökning börjar inte på allvar förrän i romanens andra del, och innan dess
fungerar Gourville/Lejonet som den "tredje personen". Den sociala skillna
den mellan de bägge hjältarna är kraftigt markerad. Om Paul företrädesvis
fungerar som avslöjare av den högre världens hemligheter, med vissa resor
ned i den lägre, är Lejonets naturliga hemvist de lägre skikten. Lejonet rör sig
också mera obehindrat än Paul mellan de båda världarna, eftersom han har
möjlighet att förkläda sig till den franske ädlingen Gourville.
Inte heller Gourville har en fixerad plats i samhället. Han är ett föräldralöst
barn, som på grund av omständigheterna drivits till att bli brottslig. Det finns
därför inget som binder honom till samhället. Han säger: "Jag är en man, som
aldrig egt en moders eller en faders skydd, en i verlden utkastad varelse, född
utom familjelifvets tröskel, alltså äfven utom statens, egande ingen förbindel
se till den ene eller den andre, ingen tacksamhetsskuld till någondera."
(II, s. 224) Med brottet och den politiska konspirationen som verktyg söker
Gourville emellertid finna en plats åt sig i samhället. För att han ska kunna
göra det, måste dock samhället förändras i grunden.
Vi möter Gourville, eller Lejonet som han då kallas, redan på romanens för
sta sida. Tillsammans med sina kamrater—en samling tjuvar—sitter han på
"kaffehuset" London, som är både krog och bordell. De planerar att göra
inbrott hos grosshandlare Kellner. Den intrig som utgår från Lejonet tjänar
alltså till att möjliggöra inblickar i brottets och lastens värld samt till att ska
pa en förbindelse med den högre världen.
Vid inbrottet kommer Lejonet i besittning av flera hemligheter. Han lägger
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beslag på Frans Kellners hemliga papper, vilka avslöjar att han trots sitt res
pektabla yttre dels är bankrutt, dels att han planerar att störta konungen och
regeringen till förmån för en ättling av Wasa-linjen. Dessutom blir han vittne
till ett hemligt möte mellan Gabrielle Kellner, grosshandlarens maka, och gre
ve Frank, vilket antyder en intim relation dem emellan.
Hemligheterna drar han nytta av, då han i sin identitet som Gourville gör
sitt inträde i den högre societeten. Genom att återlämna en del av de hemliga
dokumenten men behålla de allra viktigaste, tvingar han Kellner att accepte
ra honom som kompanjon. Genom att varna Gabrielle och greve Frank, när
deras förbindelse är på väg att upptäckas av grosshandlaren, vinner han vida
re Gabrielles förtroende. Sin entré i den förnäma världen gör han på en bal i
makarna Kellners våning, där han som mystisk ädling blir ett namn på allas
läppar.17
Förutom att hemligheter ur både den undre och den högre världen via
Gourville blir offentliggjorda i romanen, uppenbaras slutligen hemligheten
med hans eget ursprung. Redan vid inbrottet hos Kellner i romanens början
hade Gourville känt en "oklar längtan" (I, s. 25) i sitt bröst vid åsynen av
Gabrielle och greve Frank. I denna känsla talar "blodets röst". Gourville vi
sar sig nämligen vara frukten av grevens och Gabrielles ungdomskärlek, som
inte kunde resultera i äktenskap på grund av deras föräldrars fiendskap.
I
motsats till Paul, vars upptäckt av sin rätta börd leder till att han tillsammans
med Jaquette kan etablera sig i det svenska samhället, är en sådan lösning
omöjlig för Gourville. I slutet av romanen har han visserligen försonats med
sina föräldrar, men som han vid ett tidigare tillfälle säger: "Emellan mig och
samhället står minnet av mitt eget lif." (III, s. 169) Hans kriminella förflutna
tvingar honom att fly Sverige och söka sin lycka på en annan kontinent:
Amerika.
Det finns ytterligare en person, vars funktion påminner om Pauls och Gourvilles, även om denne också har drag av melodramats stumma offer, och det är
Brauner. Redan från början inskärps Brauners gåtfulla karaktär. Trots att
han befinner sig på kaffehuset London tillsammans med Gourville och dennes
brottsliga kamrater, betonas att han inte tillhör vare sig kaffehusets naturliga
klientel eller Gourvilles brödraskap av kriminella. Berättaren beskriver
honom sålunda: "Mellan de utstående och i skrynklor ständigt sammandrag
na valkar, som bildade ögonbrynen, låg ett moln; ingen visste hvad det betyd
de, och ej heller brydde sig någon om att söka förklara det." (I, s. 7) Brauner
framträder alltså till en början som en gåta. Han söker avstyra slagsmål på
kaffehuset. Han varnar Frans Kellner för att denne slagit in på farliga vägar,
när han tillsammans med Gourville uppsöker en tjuvauktion för att återköpa
sina hemliga dokument. Han chockerar omgivningen då han, en person som
allmänheten betraktat som en kringstrykande tiggare, köper en stor fastighet
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på Drottninggatan för kontanta medel. Att han fungerar som bulvan åt Paul
far man veta först senare.
Även Brauner verkar således inneha en position som tillåter honom att röra
sig fritt mellan de olika sociala världarna i staden. Men Brauner skiljer sig från
både Paul och Gourville, eftersom han tvingats in i denna position genom att
orättvist ha anklagats för mordet på baron Lander. Brauner är alltså, skall det
visa sig, den yngste brodern Kellner — Alfred. Dessutom är han, vilket avslö
jas först i slutet av romanen, Pauls riktige fader. Brauners bekantskap med den
lägre världen gör att han flera gånger blir beskylld av sina närmaste för att stå
i maskopi med de kriminella. Den unga flickan Fanny, vilken han henne
ovetande, räddat från ett liv som prostituerad och från att förföras av den lastbare Frans Kellner, anklagar honom för att ha gjort inbrott hos Paul. Då tju
varna fasttagits pekar hon ut honom som den trolige ledaren, vilket gör att han
sätts i fängelse. Även Paul uttalar öppet sin misstro mot honom vid ett flertal
tillfallen. Brauner kan dock inte tala om sanningen om sin identitet; först
måste han bli rentvådd och den verklige mördaren avslöjad. Vid de tillfällen
då han blir beskylld för att vara brottslig, kan han bara agera som det stumma
offret genom att sucka djupt och åkalla Gud: "Huru tillintetgjord kände han
sig icke, huru vanmäktig och förstummad! [...] Allsmäktige Gud, utropade
han, huru hårdt pröfvar och straffar icke du! Den gamles klagande röst träng
de djupt till allas hjertan." (II, s. 354 f.) Den stumme är en välkänd figur i me
lodramat. Ofta är han/hon förtryckt av skurken och tvingas att tigande åse
dennes lömska intriger. Av en eller annan anledning kan den stumme inte be
rätta sanningen om skurken eller avslöja sin egen identitet. Först vid upplös
ningen kan den stumme åter börja tala. Då far läsaren veta hur allting hänger
ihop: vem som är far till vem, vem den stumme egentligen är etc. Detta är det
ögonblick då den vanmäktige får makt och bokstavligen kommer till sin rätt. ^
En liknande utveckling genomgår även Brauner, men här är de avgörande
ögonblicken uppdelade på två scener. Den första utgörs av Brauners berättelse
om sitt liv, vilken resulterar i att sambanden mellan personerna i romanen
klargörs. Men inte förrän den verklige mördaren har erkänt, kan Brauner av
slöja, att han är far till Paul och därmed skänka denne ett ursprung och en sta
bilitet i tillvaron. Även Brauners roll som "tredje person" i Bachtins mening
betonas i romanen. Paul har köpt egendomen Stora Smestad av baron Krook,
och sedan han övertygats om Brauners oskuld, låter han honom bli ledare för
den asyl och det experiment i "kommunalt" liv som Paul planerar att ge
nomföra där. Skälet till att välja Brauner är, menar Paul, att han genom sin
icke-etablerade position i samhället fått en unik erfarenhet av hur samhället
fungerar:
Utrustad med bildning, född i en ställning, hvarifrån du kunde ega en fri
blick öfver åtskilliga samhällsförhållanden, kastades du af omständig
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heterna ned i djupet, bland brott och elände. Du har uppmätt afgrunderna, du känner dem [...]. Den orättvist anklagade, den oskyldigt
förföljde känner bäst samhällets brister. (III, s. 31 f.)
Ytterligare ett par personer liknar Paul, Gourville och Brauner så till vida
att de tvingas lämna sina stabila sociala positioner och ge sig ned i undre och
okända världar, nämligen greve F rank och grosshandlare Kellner, även om de
sistnämndas roller som äventyrare är mer tillfälliga. Greve Frank söker sitt
och Gabrielles barn i trakter och bland människor han annars skulle sky. Det
ta har gett honom vissa erfarenheter och insikter, samtidigt som han blir läsa
rens ciceron i det okända, "naturligtvis hafva många besynnerliga äfventyr
och scener mött mig, hvilka skulle kunna ge anledning till åtskilliga betraktel
ser [...]". (I, s. 216)
Även Frans Kellner är tvungen att, tillsammans med Gourville, bege sig
ned i den undre världen för att på en tjuvauktion söka återköpa sina stulna do
kument. Där far han, och läsaren med honom, en första inblick i en värld vars
existens han tidigare inte kunnat ana: "Hans verkningsbana låg inom den
större spekulationens område, och han, liksom flertalet af hufvudstadens invå
nare hade ej sänkt sina blickar nedåt till det laglösa aflarslif, som, likt ett an
nat ogräs, frodas i mörkret." (I, s. 90) Berättaren använder Frans Kellners
reaktion för att befästa sanningshalten i romanens beskrivning. Berättaren
förklarar via Frans att det inte bara är i Paris och London som det existerar en
okänd värld:
om man berättat att äfven Stockholm egde sådana tillhåll och uppenba
relser, som han nu såg framför sig, [skulle han] hafva skrattat berättaren
i ansigtet och förklarat det för ett dumt romangriller eller en narraktig
imitation efter Eugène Sue och Paul Feval. [...] Huru öfverraskades han
icke derför af den scen, han nu såg...och dock hade han ännu ej sett
mycket. (Ibid.)
Förutom ovanstående äventyrare av större eller mindre betydelse, vimlar
det i romanen formligen av "tredje personer" i Bachtins mening. Folk
tj uvlyssnar, bekänner, eller har yrken som tillåter dem att ta del av privatlivets
hemligheter. Dessa har en avgörande betydelse för romanens komposition,
och är orsaken till romanens omfång. Eftersom det är Ridderstads ambition
att gestalta stadens mysterier, måste varje representativ person avge berättel
sen om sitt liv, för att läsaren ska få inblick i hela det spektrum av skiftande
livsöden som staden rymmer.
Den första berättelsen av denna karaktär avges då Kellner besöker tjuvauk
tionen. Vid slutet av auktionen störtar en ung man in i rummet och anklagar
de församlade för att besudla hans föräldrahem. I närvaro av Kellner, Gour-
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ville och banditgänget, framställer han sig själv som den arbetssamme och he
derlige arbetaren: "Ni äro många och jag blott en... menjag fruktar ingenting
... ty ni äro brottslige och jag är en hederlig mans son, sjelf hederlig." (I, s. 99)
Den unge arbetaren, Henrik, är nära att mördas av banditerna men räddas av
den prostituerade Anna, vanligen kallad den "vildajagtens Drottning". Även
Kellner, som inte vill bli vittne till mord, far Gourville att avstyra banditernas
angrepp. Skurkarna och Kellner ger sig av, kvar blir bara Henrik och Anna.
Det visar sig att de är gamla barndomskamrater, för vilka livet kommit att
gestalta sig helt olika.
Henrik skäms över Anna. Inför henne framhåller han att det hederliga
arbetet är det enda saliggörande. Anna säger att hon alltid älskat Henrik och
förklarar för honom varför hon blivit prostituerad. Hon berättar om sin första
tjänst som piga och om hur hennes arbetskamrater tyckt illa om henne för att
hon inte var som de. Hon klädde sig inte kokett och ville aldrig gå ut och roa
sig. De andra pigorna började därför beskylla henne för att stjäla från sin hus
bonde och för att ha ett tvivelaktigt rykte. Slutligen anklagades hon för att ha
stulit en silversked och både polismästaren och husbonden trodde på de and
ra pigornas beskyllningar. Hon avskedades med "orlofssedel", vilken bränn
märkte henne för livet. När hon kom hem, ville hennes fattiga föräldrar att hon
för d eras skull skulle prostituera sig. Eftersom hon var "offentligt dömd och
brännmärkt", ägde hon till slut inget annat val. Annas bekännelse blir således
den prostituerades berättelse om hur hon genom omständigheterna blivit den
hon är.
Nästa större bekännelse är Gabrielle Kellners. Genom att Gourville tjuvlyssnat till hennes och greve Franks samtal, vet vi att hon bär på en hemlighet,
något som understryks genom att berättaren flera gånger kommenterar hen
nes sorgsna och olyckliga utseende. Oroad av de känslor hon hyser för Gour
ville, beslutar hon sig för att anförtro sig åt en präst. Prästen har ingen egen
historia i romanen. Han fungerar enbart, i kraft av sitt ämbete, som åhörare
till privatlivets hemligheter. Gabrielle säger:
jag beslöt att göra er förtrogen af min lefnads hemligheter, lemna mig åt
er, söka er tröst och edra råd.
— Tala, min fru, tala fullkomligt uppriktigt!Jag är prest, ochjag känner
detta embetes vigtiga betydelse. Tala, min fru! (I, s. 178)
Gabrielle berättar att hon och greve Frank älskade varandra som unga, trots
föräldrarnas motstånd. En rad omständigheter gjorde att de slutligen gav efter
för sin passion och Gabrielle blev gravid. Överstinnan Reuther, hos vilken hon
bodde, beslöt att hjälpa Gabrielle med att hemlighålla nedkomsten. Greve
Frank hade under tiden tvingats bege sig utomlands. Overstinnan dog sedan
hon lämnat barnet till för Gabrielle okända fosterföräldrar. Frans Kellner
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kom i besittning av denna hemlighet och tvingade Gabrielle att gifta sig med
honom, under hotet att han annars skulle avslöja allt för hennes föräldrar.
Gabrielle gör nu sitt yttersta för a tt finna sitt förlorade barn. Hennes historia
blir ett exempel på hur kärleken, genom föräldrarnas dåraktiga fiendskap och
en okontrollerad passion, kan leda till en stor tragik. Med sitt felsteg har
Gabrielle fallit i den kärlekslöse Kellners händer och har även skänkt livet åt
ett barn, som i avsaknad av en moders kärlek blivit en bov och en mot samhäl
let fientligt inställd rebell.
Berättelser och bekännelser levereras ibland då någon tjuvlyssnar. När
Gourville befriat sin barndomskamrat och älskade ur fängelset, uppsöker de
ett hyrt rum vilket gränsar till Mamsell Michaelsens, Frans Kellners älskarin
nas, lägenhet. Väggen mellan Michaelsens lägenhet och det hyrda rummet
har mycket tunna väggar och det faller sig så, att samtidigt som Gourville och
Svarta Charlotte berättar för varandra om sina öden, kommer läsarprästen
Dahl för att söka omvända Mamsell Michaelsen. När han hör bekanta röster
genom väggen, avbryter han sin moralpredikan för att istället tjuvlyssna.
Gourvilles och Svarta Charlottes berättelser är märkliga. De är minst lika
mycket riktade till Dahl (och läsaren) som till varandra. Mycket av vad de
berättar finns det helt enkelt ingen anledning att omtala, eftersom det rör de
ras gemensamma barndomsupplevelser. Deras historier liknar därför scenis
ka monologer, vilka syftar till att för läsaren presentera karaktärernas bak
grund och identitet, samtidigt som de påverkar intrigen genom att ge den
lyssnande Dahl uppgifter som angår honom. Charlotte börjar: "Jag har erin
rat mig våra första år, då vi lekte tillsammans [...]. Minnes du kojan i Ryds
socken ...med sina lutande väggar... sitt multna halmtak
(I, s. 311) Vid
ett tillfälle korsställs deras berättelser, vilket syftar till att kontrastera olikheten
i deras respektive livsförlopp. Charlotte: "— Hemmanet låg i by-lag, och
närmaste granne bodde helt nära intill oss, nästan stuga om stuga. —Jag bod
de då i ett praktfullt hotell på Babylonsgatan i Paris. — Vår granne hade en
liten kalf... — Ah! En fullblodshäst stampade då med sina lifliga hofvar i mitt
stall [...]." (I, s. 314)
Men snart glider berättelsen helt över till Charlotte. Hennes historia blir ett
exempel på hur en fattig och värnlös flicka förvandlas till en brottsling av
samhället. Gourville fungerar som ställföreträdande publik och uttrycker sin
harm över det orättvisa i Charlottes öde.
Charlotte berättar, att strax efter det att Gourville rymt ifrån deras gemensamme, tyranniske — och katolske — fosterfar, flydde även Charlotte med sin
riktige bror. Hon tog tjänst hos en bonde, som snart blev attraherad av henne.
När Charlotte vägrade att tillmötesgå hans önskningar, hotade han med att
anklaga henne för tjuvnad. Då hon ännu vägrade, ställdes hon inför rätta
anklagad för att ha stulit en hötapp att mata grannens kalv med. Eftersom
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Charlotte erkände att hon verkligen gav kalven höet, dömdes hon av dom
stolen till böter. Men den värsta domen var samhällets. Stämplad som tjuv,
kunde hon inte fa något annat arbete. På så vis blev hon vad hon redan var i
samhällets ögon: medlem av tjuvarnas förbund. Gourville kommenterar upp
rört: "— Ve öfver vår skenheliga philantropi! Man smeker den svage med ena
handen, under det man med den andra undanrycker honom brödstycket."
(I, s. 316) När Gourville och Charlotte träffas igen, ger de — två utstötta ur
samhället — efter för sin våldsamma passion. Charlotte blir gravid, men dö
dar sitt barn vid födseln. Hennes motiv är att barnet också kommer att bli en
brottsling: "— Ett barn [...] födt till verlden af två brottslige ... är födt till
brottet. Samhället erkänner det aldrig; det skall uppväxa såsom ett rofdjur
bredvid samhället, och vid stupstocken [...] skall det med skäl kunna slunga
en förbannelse tillbaka emot dem, som gifvit det lifvet." (I, s. 323) Vid detta
moment i berättelsen kan den tjuvlyssnande läsarprästen inte längre hålla
sina känslor i styr. Med en förbannelse på läpparna inträder han hos Charlot
te och Gourville och det visar sig att han står i nära förbindelse till dem bägge.
Charlotte utropar: "Åh, min bror!" (I, s. 325)
Ofta får man intrycket av att det i romanen sker ett utbyte av berättelser på
samma sätt som man byter varor med varandra. Karakteristiskt för de onda
personerna i romanen är bl.a. att de undanhåller sina berättelser från offent
ligheten, eller att de köpslår med dem för att tillskansa sig fördelar och makt
över andra människor. När Frans Kellner uppsöker sin gamla älskarinna —
friherrinnan Lander — låter han Gourville tjuvlyssna till deras samtal, vari
genom han skaffar sig ett övertag över henne.
Juden Abrahams makt baserar sig på att han "varit i tillfälle att blicka in i
fiere än en familjehemlighet". (II, s. 358) Han vet att omge sig med informa
tionskällor, som exempelvis den läkare vars patienter är skyldiga Abraham
pengar. Denne läkare står i sin tur i skuld till Abraham. Dessutom har
Abraham en galen kvinna inspärrad i sitt hus. Av henne — som är mor till
Charlotte och Dahl samt fostermor till Gourville — hoppas han få veta vad det
blivit av de två barn som friherrinnan Lander och Gabrielle födde.
För att få henne att tala kallar han till sig friherrinnan Lander, Gabrielle och
Paul. Innan de hunnit konfronteras med varandra, anländer emellertid kap
ten Roman, Pauls förtrogne, som uppsökt läkaren Wolkman, vilken förlöste
friherrinnan och Gabrielle. Roman har antecknat den döende läkarens berät
telse, som han dock tvekar att läsa upp inför Abraham. Nu uppstår ett parlamenterande som kan påminna om en affärstransaktion:
— Då ni bad mig hitkomma herr Abraham [...] lofvade ni att gifva mig
en och annan vigtig underrättelse; jag håller för att det vore skäl, det ni
först meddelade mig hvad ni vet. [...] — Kan så vara [...] men om jag
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nu ej har lust att förtro er hvad jag vet, såvida icke ni meddelar mig hvad
Wolkman skrifvit... förstår ni, herr Paul...? (II, s. 447 f.)
Paul och Roman förlorar köpslåendet och tvingas, för att få del av Abrahams
utlovade information, uppläsa Wolkmans berättelse. Vad varken Paul, Ro
man eller Abraham vet, är att både friherrinnan Lander och Gabrielle tjuv
lyssnar till deras samtal.
Det kuriösa är att Roman, som alltså är den som tagit del av läkarens bekän
nelse, inte bryr sig om att läsa upp anteckningarna han gjort. Istället föredrar
han att "ur sitt minne berätta Wolkmans yttranden". (II, s. 450) Roman för
vandlar sig helt enkelt till Wolkman, för att i en dramatisk monolog framställa
dennes berättelse. Det första Wolkman framhäver är läkarens position som
"tredje person" i förhållande till familjelivet:
— Min praktik ... fortsatte Roman, talande i Wolkmans namn... ökades
oupphörligt. I alla hus der skandaler eller intriger funnos, var jag innan
kort sjelfskrifven läkare. Förtroendet till mig och till min tystlåtenhet var
obegränsadt. Snart nog kände jag också hufvudstadens alla fruntim
mers-hemligheter. (II, s. 450 f.)
Wolkmans berättelse, som han inte hinner avsluta innan han dör, avslöjar in
te mycket mer än vad som redan framkommit i det förhör som Paul anställde
med anledning av fosterfaderns anteckningar. Men den bevisar att friherrinnan
och Gabrielle inte var sjuka, utan gav liv åt var sitt barn. Wolkman hann i sin
sista stund avslöja att barnen överlämnades till enpiga i överstinnan Reuthers
hus, och att endast denna kvinna känner till vad det blev av de bägge barnen.
Nu kan Abraham avslöja att han har tillgång till denna sista länk i berättelsens
kedja: pigan, Märtha, bor i hans hus. Men Märtha kan inte fullborda berättel
sen, vansinnig av sorg över sina förlorade barn som hon är. Roman kommen
terar: "Förfärligt, mumlade han för sig sjelf, då han lemnade Abraham.
Märtha är den enda lefvande, som nu mera har reda på dessa händelser... och
hon är galen!" (II, s. 469)
Bekännelser och berättelser avges också som ett uttryck för förtroende. När
Hvitsippan av kyrkoherden och greve Frank räddats från att bli prostituerad
på kaffehuset London, får Gabrielle träffa henne. Gabrielle tror att Hvitsip
pan möjligen kan vara hennes eget barn. Enträget uppmanar Gabrielle henne
att berätta: "— Förtro dig åt mig, min vän; jag vill dig väl... tala upprigtigt...
det skulle glädja mig att höra dig sjelf förtälja dina öden. Föreställ dig att jag
är din mor; har du någonsin känt din mor? Tala, mitt barn, tala." (I, s. 390)
Och Hvitsippan, som i sin tur fattat förtroende till Gabrielle, berättar sin
historia som klargör att hon omöjligt kan vara Gabrielles dotter.
Även Gourville anförtror sig åt Gabrielle, strax innan Svarta Charlotte in
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för maskeradbalens offentlighet avslöjar att han är Gabrielles son. Gourvilles
berättelse är en gåva till Gabrielle och ett uttryck för det alltmer förtroende
fulla förhållandet dem emellan, vilket—utan att de själva är medvetna om det
— har deras släktskap som sin främsta förutsättning. Genom hans berättelse
kan Gabrielle äntligen fa veta vem han är och rätt värdera hans karaktär:
Tala, Chevalier! jag uppmanar er dertill vid min frid, vid er heder. Jag
anar ohyggliga saker, men jag vill ej ana dem blott; jag vill lära känna
dem. Skumrasket, som nu omgifver mig, förfärar mig. Låt natten kom
ma med allt sitt mörker... den har alltid någon stjerna. Vill ni trösta mig,
så demaskera ert lif. [...] tala, Chevalier, tala! Jag ber ej mera derom,
utan jag befaller er! (III, s. 204)
Gourville har tidigare varnat Gabrielle för sin berättelse, som är hemsk och
oroande: "Mitt lif är ett sorgligt drama, ni är en mild idyll. Jag skulle kanske
rubba friden i ert bröst, genom att förtro er mina öden." (III, s. 203) Detta blir
också en uppfordran till läsaren att följa med ned i den verkliga avgrunden.
Gourville berättar om sin uppväxt tillsammans med sina fostersyskon, vilka
han på den tiden trodde var hans riktiga syskon. Han var "öppen", "glad" och
"oförvägen" som barn, medan hans bror — den senare läsarprästen — var
"sluten", "dyster" och "betänksam". Gourville "skrattade åt hela verlden"
medan brodern skyggt drog sig tillbaka från den. (III, s. 205 ff.) Det är en av
de förklaringar Gourville ger till sitt brottsliga liv. Broderns avundsjuka på
hans och systerns gemenskap, fick honom att stjäla för att sedan kasta skulden
på Gourville. Ytterligare ett skäl är att han fick så dålig ledning av de vuxna.
Vid ett tillfalle när Gourville läste extra för rektorn, fick denne besök av juden
Abraham. Abraham ägde en kråsnål i silver som Charlotte sagt att hon tyckte
om. I övermod stal Gourville nålen men upptäcktes av rektorn. Istället för
stränga förmaningar och tukt, reagerade rektorn — som för övrigt äger stora
likheter med C. J. L. Almqvist — med att berömma Gourville för hans
fräckhet.
Juden Abraham söker dock senare utnyttja Gourvilles stöldförsök. Såvida
han inte tar några papper från sin mor, hotar Abraham med att avslöja hans
stöld för polisen. Dessa papper är reverser, som Abraham sedan använder för
att skuldsätta baron Krook, greve Stråhle och general Rosenpalm. Vad Gour
ville inte vet, är att reverserna var ämnade åt honom när han blivit vuxen.
Den stora katastrofen i Gourvilles liv inträffar lite senare då modern gifter
sig med en katolik. Det är en tyrann som vill tvinga Gourville, Dahl och Char
lotte att börja i en katolsk skola. Efter att ha fatt stryk av styvfadern, rymmer
Gourville. Han vandrar runt på Stockholms gator utan att ha någonstans att
ta vägen. När han är på väg att förgås av hunger, tvingas han att tigga men
möts av förakt. Då ljöd "den första förbannelse öfver menskligheten [...] ur
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mitt arma hjerta". (III, s. 229) Därefter träffar han Räven, en gammal skol
kamrat, och med denne som guide introduceras han i Stockholms undre värld.
Han besöker fattigbaracken, Prins Carls gubbar19 etc. Genom rektorns för
sorg kommer han så småningom till Paris, metropolen som "kommer en att
glömma att det gifves en Gud" (III, s. 242), och skolas genom kontakt med
hemliga klubbar till en fullfjädrad revolutionär.
Gourvilles historia utgör ett exempel på hur brottslingen blir till. Som han
själv anmärker: "Genomgå mitt lif, granska det, min fru, och ni skall upptäcka
frön till något bättre, ehuru ogräset kom och förqväfde dem, emedan ingen öm
hand rensade faltet." (III, s. 259 f.) Han anklagar sin okända mor för att med
berått mod ha övergivit honom. Men Gabrielle får honom att förstå och söka
förlåta modern. Med sin berättelse har han fått henne att klarare se sitt eget
liv, vilket utgör grunden för förståelsen. Gabrielle:
jag fördömer er icke ... jag ogillar er i mycket... men fördömer er ej. [...]
Gud är god, han ser till djupet af vårt inre, skiljer emellan hvad som upp
vuxit ur oss sjelfva, och hvad omständigheterna inympat, och under
ytan af många brott [...] går hos er en åder fram, som, om den ock ej all
tid varit ogrumlad, likväl ännu till denna stund räddat mången känsla
för ett bättre. (III, s. 262)
Av detta skäl bör inte Gourville fördöma sin okända mor. Så länge han inte vet
något om de omständigheter som fått henne att överge honom, kan han inte
döma henne: "Den, som sjelf ej vill blifva fördömd, skall ej fördöma någon
annan. Antag att hon varit en olycklig, värnlös qvinna, som, svag och tillitsfull
till en mans försäkringar, efter ett ögonblicks uppvaknande ur sitt rus, funnit
sig bedragen och öfvergifven." (ibid.)
Hennes funderingar om varför Gourville blev övergiven av sin mor växer ut
till en ny berättelse, eftersom de handlar om henne själv och anledningen till
att hon tvingats överge sitt barn — "hon kände att hon sjelf genomgått alla de
qval, som hon nu berörde". (III, s. 263) Och nu är det Gourville som blir lyss
naren och som får ta del av moderns erfarenhet. Gabrielle försvarar kärleken
men känner vrede gentemot de lagar och fördomar som fördömer enbart kvin
nan i en utomäktenskaplig förbindelse: "Densamme, som i morgon är vår
stränge domare, var idag vår frestare. Det medborgerliga föraktet, som träffar
den ene, borde rättvisligen äfven träffa den andre. Oss utesluter man från sin
aktning, er skänker man den: brottet var dock gemensamt." (III, s. 264) Gab
rielle menar att denna orättvisa är orsaken till att tusentals kvinnor jagas "in
på lastens bana". Har de en gång fallit, kan de inte få upprättelse. Man måste
därför förstå den kärlek som fört d em hän i passionen. Den allmänna moralen
har ingen sådan förståelse, ty den är "skrifven af en uttorkad och hjertlös
munk, icke af en menniska med känsla för hjertats makt öfver våra handling
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ar". (Ibid.) Därför är det så viktigt att Gourville förlåter sin okända mor. För
utsättningen för denna förlåtelse är förståelse, och förståelsen framgår ur berät
telsen. Gabrielle förstår och förlåter Gourville när han har berättat och Gour
ville förstår sin mor när Gabrielle berättar.
Sammanfattningsvis kan vi alltså se hur utbytet och cirkulationen av be
rättelser utgör en fundamental beståndsdel av romanens komposition. Berät
telserna, bekännelserna och tjuvlyssnandet äger naturligtvis en spänningsskapande funktion men kan inte reduceras till denna. Berättelserna och
tjuvlyssnandet syftar även till att lyfta det "okända" och privata in i den
offentlighet som romanen utgör. Det finns därför en strävan att med berättel
serna förklara och exemplifiera livsöden ur olika skikt av samhället. Staden är
den ideala platsen för en sådan gestaltning. Där lever olika klasser sida vid
sida, ofta utan att känna eller förstå varandras olika livsvillkor. Det är samma
fenomen som Bachtin iakttagit hos Eugène Sue, "the novels of Eugène Sue
strive to represent as fully as possible all social worlds".20 Viljan att veta vad
som försiggår i de olika skikten av samhället går emellertid inte att isolera från
romanens utopi om ett genomlyst samhälle, i vilket åtskillnaden mellan det
privata och det offentliga har upphävts. Jag återkommer till denna tematik i
slutet av kapitlet.
De egenskaper som Bachtin menar kännetecknar äventyrs- och vardags
romanen är därför kongeniala med Stockholms mysteriers syften. Den "osanno
lika intrigen" är inte en onödig beståndsdel vid sidan av de realistiska beskriv
ningarna. Den utgör romanens själva centrum och förutsättningen för
dess
s.k. realism.

Författaren som äventyrare

Det existerar emellertid en väsentlig skillnad mellan å ena sidan äventyrs- och
vardagsromanen och å den andra Stockholms mysterier. Det finns nämligen ännu
en äventyrare som ger sig ut på resor för att lära känna det privata livet i alla
dess former. Det är författaren själv: C. F. Ridderstad.
Ridderstad gör ingen hemlighet av att det är Eugène Sues Paris'mysterier han
har i tankarna när han ska skriva sin egen roman. I en efterhandsanteckning
till de undersökningar han gjorde för att samla material till romanen, nämner
han både sitt beroende av Sue och sitt syfte att skildra de olika klassernas liv i
staden: "Min håg och mitt lynne gåfvo mig tillfälle att blicka in i alla dess oli
ka och mångfalldiga klasser och lif. Efter att ha läst Pariser-mysterierna beslöt
9 1 .
.
.
.
o
jag att äfven söka tekna Stockholm." Från Linköping företar han i ett par ars
tid flera resor till Stockholm för att lära känna livet där. Liksom för Sue är det
framför allt via kriminaliteten som han kan få tillgång till det för honom okän
da. Han beskriver sitt tillvägagångssätt:
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Det tog mig ett par år i anspråk, fiere månader hvarje år. Då jag inställ
de mig i hufvudstaden för att börja detta studium, underrättade jag
dåvarande Polismästaren Bergman samt fogden Schulz derom, af den
förre fick jag löfte att han skulle vidtaga [?] åtgärder för min personliga
säkerhet och af den senare erhöll jag ett kort, som öppnade för mig alla
fängelser. Dessa studier voro af det högsta intresse. Lastens boningar,
framför allt mellan Österlånggatan och Skeppsbron hade sina syn
vinklar af sina djupt gripande egenskaper. Fängelserna icke mindre. Allt
efter som mitt studium blef af vänner och bekanta kändt, gick man mig
beredvilligt tillhanda, så framträdde för mig nattsidor af samhället, hvaromjag förut ej drömt. Små berättelser af sociala [?] art förtäljdes mig.
Skada att jag ej han anteckna allt som jag såg. Stockholm-Mysterierna,
sådana som de blefvo, stöda sig på hvad jag erfor. I allt egentligt hafva
de sina förebilder.22
Han lär sig "rommani-språket-tjufspråket" för att vinna brottslingarnas för
troende, och låter sig t.o.m. inspärras i en cell på Långholmen tillsammans
med den farligaste fangen. Han besöker rättegångar och offentlighetsin
rättningar, där han kan iaktta de fattigas liv. Han antecknar noggrannt hur de
ser ut, vad de gör, och vad de äter och dricker. Så här skildrar han exempelvis
de intagna vid Interims-militär-försörjningsanstalten, de s.k. "Prins Carls
gubbar":
När jag inkom stod en karl naken vid spisen, en satt naken i sängen ...
långa, förfärliga, buskiga skägg. Gulblek hy. Sjukliga. Somliga snarka
de. En lappade kängor — några andra sydde [?]. De flesta gjorde ingen
ting. De underhöllo konversation. Somliga hade blånader i ansigtet.
[...] Gå och komma när de vilja. Hemkomma fulla, slåss och svära.
Hafva horor, hvilka dock aldrig far komma till dem. De dricka Toddy
ochÖhl.23
Han besöker även de allra fattigaste, vars behov av välgörenhet gör att de
kan observeras. Han beskriver en rad fattiga hem på Tyskbagarbergen:
"hvarje familj betala sitt rum med 36 Rgd per år. Det minsta rummets
innehåll. [...] barn vid namn Theodor låg i [?] och såg frisk och kry och glad
ut. Gumman neg då hon fick en 12 s. Mannen var sönderslagen i ansiktet. Han
har supit och fallit i kull."24
Men han far även höra berättelser från bekanta, vilka idkat välgörenhet och
därigenom fatt kunskap om misären. I ett redovisat samtal med en person vid
namn Satherberg förekommer följande historia, vilken Ridderstad inkludera
de i romanen (se III, s. 475): "Han omtalar en fattig änka som ej har råd att
köpa sig ved. Barnen lågo hela dagen, i en halfslummer. Hon tog en qvist af en
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— enqvist — antände den och förde den emellanåt för barnens ögon, då de för
elden uppslog dem. Det gladde henne att se deras ögon."25
Det är dock inte bara de lägre klasserna som figurerar i förstudierna, även
om dessa dominerar anteckningarna. Rubrikerna till hans förstudier kan ge en
uppfattning om den åsyftade bredden i undersökningen: "Läseriet", "Procenteriet", "Speleriet", "Äktenskapet", "Herrar Läkare", "Theatrarne",
"Maskerade", "Stora Sällskapet" etc. Men även i de fall studierna rör de hög
re klassernas liv, är det märkbart hur de koncentrerar sig på kriminella eller
halvkriminella aktiviteter, som exempelvis procenteriet, spel, tavelförfalskningar och framför allt äktenskapsbrott och utomäktenskapliga förbindelser.
Den utomäktenskapliga sexualiteten i alla dess former står i centrum för
Ridderstads intresse i förstudierna.
När han promenerar i Gamla stan,
registrerar han var de prostituerade håller till och hur många de är: "Österlång
gatan — krokig — mindre oren än prestgatan — fullt med gränder till Skepps
bron — på ena sidan klädmäklarebodar. Horor bo öfverallt. Rum för resan
de."26 Han noterar även vilka av Stockholms inflytelserika borgare som har
älskarinnor och hur dessa lever:
De förnäma hororna äro Mamsellerna Widegren [?] och Larsson — Den
förre förut hållen af Swan, nu, som det tros, af Lagman Edelman. Den
sednare af Brukspatron DuBois. Båda gifta karlar. Den förutnämnde
antagas ha kostat Swan omkring 15 â 20.000 Rg.Rgs. årligen. Hon bor
på Norra Smedjegatan huset no — har en våning — ett hyrdt equipage
— hattar för ett eller ett par 100 Rg. Schalar och allt annat derefter.27
Men även frukten av den utomäktenskapliga sexualiteten tilldrar sig hans
uppmärksamhet. Vid besöket i Norra Korrektionsinrättningen — kvinnofangelset—registrerar han det stora antalet barnamörderskor och vid besöket
i Allmänna Barnhuset mängden av föräldralösa barn.28
Konsekvenserna av den utomäktenskapliga sexualiteten — de föräldralösa
barnen — är både det som förenar klasserna med varandra, dvs. de högre
klassernas kvinnor tar hjälp av barnmorskor för att förlösas och bli av med
sina oönskade barn, och ett tecken i den offentliga sfären för alla dolda sexuel
la förbindelser.
Ridderstad berättar exempelvis om rättegången mot "Löfmarkskan", en
barnmorska hos vilken man funnit sju lådor med barnskelett. Hon hade tydli
gen förtjänat pengar på att förlösa oönskade barn, men istället för att lämna in
barnen till barnhuset hade hon behållit dem hos sig, dödat dem eller låtit dem
dö, och stoppat inlösesumman i sin egen ficka: "När en barnmorska vill lemna in ett barn på barnhuset — behöfver hon blott erlägga 100 Rg.B.O och det
blir ej vidare efterfrågan derom. L. mottog betalningen — lät barnen dö af
svält eller vårdlöshet [...]."29 Att de dödade barnens föräldrar åtminstone
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delvis kunde sökas bland de högre skikten, bekräftas för Ridderstad av en
bekants berättelse:
En vän som under sommaren var kommissionär åt en bortrest bekant
och ägde rättighet och skyldighet att bryta alla till honom anlända bref,
öppnar ett: det är ifrån en flicka—hon skriver till sin "Cusin" — och frå
gar efter sitt barn om det... var ibland de 7. Hennes modersförtviflan var
djupt gripande. Hon bad honom göra allt för att upptäcka förhållande
na, men att ej blottställa henne. Några dagar sednare — stod hennes
namn i tidningarne, uppgifvet inför polisen af L. — Barnet var verkligen
ett ibland de 7.30
Här har således Ridderstad möjlighet att ta del av de privata förhållandena,
både genom att följa en rättegångsprocess och genom att innehållet i ett privat
brev avslöjas för honom.
Det föräldralösa och oönskade barnet har en viktig funktion både i romanen
och i de förstudier som Ridderstad bedrev. Den föräldralöse blir ett slags me
tafor både för det kaos som hotar samhället, om dess invånare inte känner sitt
ursprung, och på samma gång för möjligheten av att finna sambandet mellan
stadens olika skikt, att lösa stadens mysterium och ge privatlivets händelser
offentlighet. Paul säger till kapten Roman, då han reflekterar över det upp
drag han fatt av sin (foster)far, lösandet av brottsmysteriet är ägnat att kasta
ljus över:
Förrådd äktenskaplig trohet [...]. Sviken vänskap, hånade slägtskapsförhållanden. [...] och dessa späda och oskyldiga, afbrottsliga böjelser i
verlden så till sägande inlurendrejade och i sin födelsestund redan öfvergifne och förkastade barn, foster af en rå och sinlig kärlek: hvar har man
gjort af dem, hvad har det blifvit af dem? (I, s. 263)
Det föräldralösa barnet äger därför den dubbla funktion att vara ett tecken
både för kaos och dunkla samband, och för en möjlig ordning och (åter)upp
rättade sammanhang.

Fotnoternas betydelse

Det anmärkningsvärda med Stockholms mysterier, vilket också skiljer den från
äventyrs- och vardagsromanen, består dock inte i att Ridderstad genomfört
noggranna förstudier, utan i att han drar in hela denna dimension i det litte
rära verket genom att hävda dess icke-fiktiva karaktär. Genom ett flitigt bruk
av fotnoter, söker han att i romanen införliva sin egen roll som ett slags även
tyrare i den reella världen.
Redan på första sidan börjar denna diskurs. Han låter tjuvarnas dialog på
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kaffehuset London beledsagas av fotnoter, i vilka han förklarar de främmande
orden samt lovar att i en bilaga redovisa den "ordbok öfver tjufspråket" som
han "efter trägna forskningar" lyckats sammanställa. (I, s. 4f.) En vanlig typ
av fotnot i romanen är annars den som vi t.ex. finner i samband med tjuv
auktionen Kellner besöker i Gourvilles sällskap. När bovarna förevisar stöld
godset, bjuder de maskerade hälarna. Ridderstad tillfogar i noten: "Denna
beskrifning är ingen dikt, utan lånad ur verkligheten." (I, s. 89) Ytterligare
exempel: när Charlotte berättar sin historia för Gourville och nämner att hon
blivit stämplad som tjuv, för att hon matat en kalv med hö, tillfogar Ridder
stad i en fotnot: "Dessa uppgifter torde förefalla en och annan orimliga; men
Förf. har sjelf läst en af Häradsrätt först fälld och af Götha Hofrätt fastställd
dom uti ett dylikt mål
(I, s. 315 f.)
Här måste vi stanna upp och undersöka vilken betydelse införlivandet av
författarens egen diskurs har i romanen. Visserligen finns det andra dokumen
tära inslag i romanen. Dessa är dock vanligen knutna till någon av romanens
personer eller till berättaren, även om det inte föreligger någon avgörande
skillnad mellan berättaren och författaren, t.ex. Gourvilles redogörelse för
Interims-militär-inrättningens utseende. Denna redogörelse är hämtad direkt
från Ridderstads förstudier men är trots allt införlivad i fiktionen. Det gäller
även Brauners läsning ur Torsten Rudenschölds Tankar om Wår Tids Samhälls
frågor, vilken sträcker sig över tjugo sidor och som utan någon som helst be
arbetning är infogad i romanen. Berättarens minutiösa beskrivning av Södra
Korrektionsinrättningen på Långholmen är också hämtad direkt ur förstu
dierna. Alla dessa inslag är exempel på romanens karaktär av hybridroman,
dess blandning av äventyrsintrig med en nära nog dokumentär verklighets
återgivning. Men även de dokumentära beskrivningarna håller sig innanför
romanverkets ramar. Rudenschölds tankar påverkar exempelvis Paul att inrät
ta sin mönsterkommun, Gourvilles skildring av Interims-inrättningen ingår i
historien om hans bakgrund, liksom berättarens beskrivning av Långholmen
i historien om Gourvilles rymning ur fängelset.
Fotnoterna överskrider däremot verkets ramar och syftar till att förankra
yttrandet i verkligheten. Därmed kommer romanens fiktionalisering att ytter
ligare betonas, eftersom den kontrasteras mot en nivå av auktoritativ sanning.
Man kan således säga att Ridderstad först lånar det litterära paradigmet för
äventyraren, då han ger sig in i Stockholms undre värld av brott och laster.
Sedan kommer han emellertid — genom att låta fotnoterna så att säga skugga
romanens värld — att söka hävda sin egen (dvs. författarens) auktoritativa
diskurs som primär i förhållande till romanens övriga diskurser.
Med hjälp av Bachtin vill jag förklara detta lite närmare. Bachtins teori om
språkets dialogiska karaktär, som han utvecklar bl.a. i essän "Discourse in the
Novel", är central för förståelsen av Ridderstads tillvägagångssätt. För Bach-
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tin existerar inget neutralt ord. Ordet är alltid bärare av andras intentioner.
Det finns inte heller någon direkt relation mellan ordet och dess objekt. I sitt
försök att representera objektet, kommer ordet alltid att hamna i en situation
av flerspråkighet (heteroglossia). Det möter alltid andra, främmande ord om
samma objekt, som det tvingas att träda in i en dialogisk relation med.
Ingenstans kommer denna ordets dialogiska karaktär tydligare till uttryck
än i romanen. Ett yttrande i romanen formas i en intern polemik med en an
nan diskurs och är därför ett dialogiskt yttrande vilket är möjligt att motsäga.
Det gäller även för de yttranden som till synes är oförmedlade och naivt intentionella: "In the atmosphere of the novel, the direct and unmediated intention
of a word presents itself as something impermissably naive, something in fact
impossible, for naivieté itself, under authentic novelistic conditions, takes on
the nature of an internal polemic and is consequently dialogized [...]."31
I poesin däremot, vilken Bachtin menar är en monolog genre, strävar ordet
efter en direkt relation till objektet, efter dess ''j ungfruliga'' och ännu ' 'outsag
da" natur. Ordet "forgets that its object has its own history of contradictory
acts of verbal recognition, as well as that heteroglossia that is always present
in such acts of recognition".3^ I romanen konfronteras författaren tvärtom
med de många språk som omger objektet. Det är i kamp med dessa som den
egna stilen, det egna yttrandet kan skapas:
Instead of the virginal fullness and inexhaustibility of the object itself,
the prose writer confronts a multitude of routes, roads and paths that
have been laid down in the object by social consciousness. [...] For the
prose writer, the object is a focal point for heteroglot voices among which
his own must also sound; these voices create the background necessary
for his own voice [...].
Även då rena dokument dras in i romanens värld, som t.ex. Brauners
högläsning ur Rudenschölds skrift, kommer de att underställas romanens dia
logiska princip. Dokumentet blir ett perspektiv, polemiskt riktat mot andra
möjliga yttranden. Fotnoterna kan därför betraktas som ett försök att monologisera denna dialogiska princip: att hävda att detta är inte enbart ett yttran
de i polemik med andra möjliga yttranden, utan att detta är sanningen om
objektet, den enda möjliga diskursen om det. Naturligtvis lyckas Ridderstad
inte i sin strävan, fotnoterna understryker tvärtom ytterligare det polemiska
draget i romanen. Men hur ska man förstå denna monologiska strävan?
Jag tror att det framför allt måste sättas i samband med Ridderstads tro på
att litteraturen verkligen har kraft och förmåga att förändra konkreta företeel
ser i samhället, och en rädsla för att romanen bara ska avfärdas som en intres
selös och spännande lek. Samtidigt som Ridderstad således använder sig av en
äventyrsintrig, för att låta de olika skikten i samtiden konfronteras med
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varandra och förmedla sin samhällsutopi, tvingas han att förankra sin roman
i en extremt konkret verklighet. Att denna problematik verkligen var angelä
gen för Ridderstad, visas av det försvar för fotnoternas existens som han lät
publicera i Post och Inrikes Tidningar, sedan tidningen recenserat romanen.
Recensenten kritiserar förekomsten av det dokumentära inslaget i romanen
överhuvudtaget (dvs. raka motsatsen till Kjelléns omdöme drygt nittio år se
nare): den "förlora sig i praktiska beskrifningar och reflexioner".34 Men vad
recensenten främst invänder mot är just fotnoterna, vilka han anser "tvinga
oss att ständigt tänka på händelsernas sannolikhet, i det han [Ridderstad] vill
gifva dem ett omisskännligt sken af verklighet".35 Recensenten citerar Ridderstads inledning till de bilagor han bifogade första delen (I, s. 432), i vilken
han skriver att bilagorna motiveras av att han velat förhindra kritiken samt
"en del afpubliken", att avfärda hans "uppgifter" som "endast lösa dikter och
fantasier". Recensenten menar dock att för romanen gäller en annan logik än
för arbeten av "protokoll eller mantalsförteckningsnatur". Romanen bör föl
ja estetikens lagar, så länge dessa inte står i motsättning till sannolikheten. Det
är nämligen viktigt, påpekar recensenten, att göra skillnad mellan sannolikhet
och verklighet. När Ridderstad drar in verkligheten med hjälp av fotnoter och
bilagor, bryter han därmed mot de estetiska lagarna. Därefter övergår recen
sionen till att kritisera Ridderstad just för att flera av romanfigurerna, bl.a.
Gourville, strider mot sannolikheten. Först kritiserar således recensenten Rid
derstad för hans användning av fotnoter i syfte att ge sken av sannolikhet, och
sedan kritiserar han romanfigurer som osannolika. Därmed ger han Ridder
stad ett argument för fotnoternas betydelse.
I sitt svar är det nämligen distinktionen mellan sannolikhet och verklighet,
som Ridderstad knyter an till. Just därför att ett par recensenter ifrågasatte
sannolikheten redan när de första häftena av romanen kom ut, fann sig Rid
derstad "föranlåten att vädja till verkligheten".36 Nu ångrar han bara, att han
sedan han läst recensentens ifrågasättande av Gourville som en sannolik figur,
inte försåg romanen med ännu fler fotnoter. I en not till sitt svar demonstrerar
Ridderstad sin insikt om problemet med att "dra in" verkligheten:
Förf. far bedja recensenten observera, det han betraktar noternas och
bilagornas nödvändighet såsom försigtighetsmedel emot missförstånd,
icke såsom nödvändiga eller ens öfverensstämmande med konstens
fordringar, emedan de i alla händelser dock bortrycka den slöja, som
fantasien kastat öfver verkligheten och sålunda till en viss del profanera
den romantiska bilden.37
Han är alltså medveten om att fotnoterna gör fiktionaliteten i verket tydlig.
Frågan är om slutet av detta citat är en ironi riktad mot recensentens vilja att
hålla konst och verklighet åtskilda. För här kan vi se två estetiska synsätt i kon
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frontation med varandra. Recensenten verkar företräda en idealrealistisk
estetik, som i konsten vill se harmoni och plasticitet. Han berömmer bl.a. Ridderstad för att dennes skildringar, förutom fotnoter och beskrivningar, "förtjenar allt loford" för deras åskådlighet. Konsten måste förkroppsliga skön
hetens idé, följa sina egna lagar men vara realistisk och "sannolik". I och med
att Ridderstad drar in verkligheten i romanen, understryker han däremot i en
och samma rörelse både fiktionaliteten i romanen och d en av konsten obe
arbetade verkligheten. Därmed bryter han med idealrealismens organiska
harmoniestetik.38
Ridderstad har även ett annat argument att spela ut mot sin kritiker, näm
ligen den erfarenhet han vunnit som äventyrare i Stockholms undre värld.
Den som inte genomfört samma upptäcktsresa som Ridderstad, kan inte hel
ler ifrågasätta sannolikheten i skildringen:
Författaren af Stockholms Mysterier erinrar sig ännu ganska väl de
många svårigheter, som han hade att besegra innan hufvudstadens
kuliss-lif blef honom bekant. Det kan alltså icke förundra honom om
personer, som icke tagit närmare kännedom om terrängen, tviflande
bedöma ett eller annat; men säkert är, att man lika litet kan författa en
sedemålning sådan som den ifrågavarande, som bedöma sannolikheten
i dess karakterer utan sagda bekantskap, emedan frågan här ytterst
gäller rena fakta.39
Fotnoterna har alltså betydelse då det gäller att förankra romanen i den
samtida verkligheten, och att låta de idéer som förs fram verkligen fa konse
kvenser för de samhälleliga förhållandena.

Ridderstad och romanens estetik
Det finns dock en annan möjlig aspekt på systemet med fotnoter och behovet
av att förankra romanen i den omedelbara verkligheten. Den har att göra med
Ridderstads insikt, att han med sin skildring vidgar romanens verksamhetsfalt. När han polemiserar med Post och Inrikes Tidningars recensent och hävdar
att fotnoter inte i sig är nödvändiga eller önskvärda i en roman, men att de
finns där för att undvika missförstånd, verkar det som om det är romanens rätt
att gripa sig an annorlunda och låga ämnen som han försvarar. Och att han
gör det i kamp mot etablerade genrekonventioner, vilka inte tillät att icke
fiktiva inslag införlivas i romanen. En sådan strävan som Ridderstads — att
vidga romanens falt i kamp mot rådande konventioner — är kännetecknande
för vad Bachtin menar är romanens anti-kanoniska karaktär och dess förmå
ga att i sig införliva olika genrer.
Vid några tillfallen har Ridderstad formulerat sig utförligare om sin estetik
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och där vi kan notera den vikt han lägger vid att romanen träder in i en nära
relation till samtidens alla olika diskurser, liksom att han är medveten om att
detta representerar något nytt i förhållande till en äldre tids estetiska synsätt.
Han diskuterar dessa frågor i sina memoarer från 1882, Regnbågen. Trots att
denna diskussion sker i anslutning till August Blanches romaner och att den
är skriven trettio år efter publicerandet av Stockholms mysterier, är den ändå vik
tig för att förstå hans estetik vid mitten av artonhundratalet. Eftersom
Blanches romaner huvudsakligen tillkom på 1840- och 1850-talen, kan man
anta att det är bakgrunden till detta författarskap som Ridderstad söker ut
reda i memoarerna.
Han inleder sitt resonemang med att hävda att i en tid av ökande samhälle
lig demokratisering, måste även litteraturen bli demokratisk. Den måste rikta
sig till och vinna uppskattning hos folk i allmänhet, inte bara hos en liten
grupp i samhället. Liksom den absolutistiska kungamakten fatt ge vika för
mer demokratiska tänkesätt, måste den "skönlitterära verksamheten arbeta
så, att den anslår och vinner erkännande och sympati hos sjelfva folket'' .40 Det
har också romanen lyckats med, anser Ridderstad. Trots att kritiken ofta va
rit hård mot de författare som verkade under perioden 1830-1860, har den sto
ra, läsande allmänheten tagit deras verk till sina hjärtan. Ridderstad menar
att litteraturen inte lydde de lagar och regler som den akademiska kritiken
uppställt. Det beror på att samtiden och dess krav på förändring, har gjort att
det inte längre är möjligt att lagstifta om konstens utseende. Tidens förnämsta
kännetecken är nämligen dess rörlighet och därför kan litteraturen inte regle
ras. Den måste följa med sin tid: "Framåt ropar samtiden i alla rigtningar;
framåt måste det äfven ropa inom hvarje författares bröst."41
Kravet att konsten måste följa med tidsandan, har gjort att vissa konstnär
liga former fått träda i bakgrunden till förmån för andra. Sålunda är det enligt
Ridderstad romanen och dramat som är samtidens "förnämligaste skönlitte
räraformer".42 Det har inte de akademiska litteraturkritikerna förstått, efter
som de förebrått författarna för
att ha tagit alltför stort intryck av den franska
litteraturens dramatiska och romantiska arbeten. Kritiken har därmed helt
förbisett samtidens inverkan. "Formerna vexla med tidsandan", skriver Rid
derstad, och skisserar hur dessa förändrats i litteraturhistorien: "Fordom —
under Lafontaines tid — var författareskapet mera lyriskt; senare—under W.
Scotts dagar — antog det en viss episk form, samt slutligen — under Eugène
Sue och Alexander Dumas — en utvecklad dramatisk."43 Det är således
främst romanen och dramat som förmår att i sig införliva de verkligheter som
den nya, demokratiserade samtiden har uppenbarat. Denna samtids vidgade
värld och föränderlighet kan inte längre framställas i de äldre genrerna:
I samma mån århundradets dramatiska och romantiska författare
öfvergåfvo att i all hufvudsak blott behandla Ceasarer och Auguster —
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en öfvergång hvartill sjelfva tidsandan för öfrigt tvingade dem — utan
istället trädde ned midt ibland folket, vidgade sig verlden omkring dem
på ett helt annat sätt än förut. Verlden var icke mera ett blott tafvelgalleri, utan en lefvande, ständigt rörlig, hastigt omvexlande, oupphörligt
ny verld.44
Det verkar således som om Ridderstad både bejakar denna vidgade värld och
tror på romanens och dramats förmåga att gestalta den.
Ridderstad beskriver även författarens roll som äventyrare. Författaren kan
inte isolera sig, utan måste skildra mötet mellan olika sfärer i samhället:
I ingen föregående tid ha samhällets och slägtets dagrar och skuggor,
jemte öfvergångarne dem emellan, så fullständigt, för att så säga, naket
bekämpat hvarandra. Hvilka oändliga motsatser åligger icke följaktli
gen skönlitteratören att återgifva. För att vara sann och trogen måste
han, snabbt som sjelfva tidsförhållandet, kasta sig emellan de soliga höj
derna och mörka afgrundsdjupen, uppmätande den ena och de andra,
med hvarandra, skildrande och belysande dem, förmedelst deras egna
motsatser.
Det finns flera inslag i detta citat som förtjänar en närmare utredning. För det
första kan vi notera hur äventyrsintrigen, med dess äventyrare som obehind
rat rör sig mellan de olika nivåerna i samhället, passar de syften som Ridder
stad menar åligger skönlitteraturen. Dessutom antyder han att författaren
själv måste vara en sådan äventyrare för att kunna gestalta förhållandena
"sant" och "troget".
För det andra måste författaren gestalta olikheterna i samhället, dvs. han far
inte begränsa sig till en bestämd nivå, utan måste "skildra" och "belysa" dem
"förmedelst deras egna motsatser". Detta är en mycket betydelsefull punkt i
Ridderstads estetik och, som det verkar, för den sociala äventyrsromanen i all
mänhet. Vi måste därför undersöka dess konsekvenser närmare.
Det är alltså romanen och dramat som Ridderstad utpekar som samtidens
dominerande former. Tydligen är det dessa litterära former han menar är
mest lämpliga för att gestalta och belysa kontrasterna i samhället. När det gäl
ler dramat är det inte svårt att förstå hur han kan utse det till en dominerande
form, eftersom dramat bygger på konflikter och kontraster.46 Men han näm
ner aldrig några dramatiker i sin framställning. Han exemplifierar hela tiden
med romö/zförfattare som Eugène Sue och Alexandre Dumas. Uppenbarligen
menar han, att det är romanen som blivit dramatisk, beroende på att samtiden
kännetecknas av kontraster och dramatiska förändringar.47
Romanen är
därför den lämpliga formen för ett dramatiskt innehåll. V ad n
i nebär det då att
romanen är den dominerande konstformen i samtiden?
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Här vill jag återigen ta hjälp av Bachtin för att förklara varför romanen tyd
ligen utgör en så adekvat form för Ridderstads syften.

Romanensflerspråkighet
Romanen är den konstform som bäst lämpar sig för att gestalta en värld som
karakteriseras av det Bachtin kallar flerspråkighet (heteroglossia). Denna
flerspråkighet far inte enbart förstås i en lingvistisk mening, utan varje språk,
varje socio-dialekt, innebär ett särpräglat perspektiv på världen — ideolo
giskt, socialt, geografiskt, generationsmässigt etc. Romanen gestaltar denna
flerspråkighet, "the novel must represent all the social and ideological voices
of its era, that is, all the era's languages that have any claim to being signifi
cant; the novel must be a microcosm of heteroglossia".48 Det faktum att fler
språkighet införlivas i romanen, till skillnad från poesins "glömska" av mång
falden av språk, innebär att de olika språkens och perspektivens heterogenitet
kommer att framhävas. Bachtin skriver: "A language is revealed in all its di
stinctiveness only when it is brought into relationship with other languages,
entering with them into one single heteroglot unity of societal becoming."49
När Ridderstad skriver, att det är författarens uppgift att "mäta" och "förme
delst egna motsatser" representera de olika nivåerna i samhället, verkar han
medveten om att de genom att ställas vid sidan av varandra uppenbarar sina
skilda perspektiv.
Faktiskt är hela kompositionen av Stockholms mysterier genomförd efter prin
cipen att ställa olika språk jämsides med varandra. Romanen börjar med ett
besök på kaffehuset London och den brottsliga verksamhet som utspelas i den
na lägre, fattiga värld. I kapitlet därefter skildras den högre, men lika brottsli
ga, världen genom en inblick i Skeppsbroadelns affärsverksamhet (Kellners
kontor). Sedan följer ett besök i Kellners magnifika våning, för att därefter av
lösas av tjuvauktionen i de smutsigaste och fattigaste gränderna i Stockholm.
Metoden att skapa kontraster med hjälp av scener som ställs bredvid varand
ra är karakteristisk för hela genren. IJ. A. Kiellman-Göransons Westerlånggatans enget ( 1850) inleds romanen med en scen från det exotiska Indien, vilken
följs av en societetsbal i Paris, vilken i sin tur kontrasteras med en "scen ur
verkligheten" från en vindskammare i Stockholm, där en mor och hennes två
döttrar är på väg att dö av svält och umbäranden.50
Det är dock inte bara genom scenväxlingar som flerspråkighet introduceras
i romanen. I varje scen uppträder olika typer av diskurser som konfronteras
med och griper in i varandra, så att de ömsesidigt uppenbarar sina olika
karaktärer. I den första scenen på kaffehuset uppträder den gamle Brauner
med en fromt religiös diskurs, vilken bryter mot tjuvarnas profanerande och
råa jargong. I scenen på Kellners kontor uppträder kassören Brandt som en
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mer försiktig, "seriöst" syftande aflarsman än den äventyrlige risktagaren
Kellner. Balen hemma hos Kellner är tacksam för Ridderstad, eftersom den
tillåter en gestaltning av de högre klassernas olika yrkesdiskurser. Här finns
målaren och poeten som klandrar kritiken men hoppas på odödlighet, office
ren som skrävlar om sina kärleksaffärer, de unga grosshandlarlejonen, adels
männen etc.
Även det flitiga utnyttjandet av dokumentärt material eller utomlitterära
genrer syftar till att introducera flerspråkighet i romanen och visar samtidigt,
att intrigen framför allt är ett medel att införliva icke-litterära språk i roma
nen. Stockholms mysterier är naturligtvis full av sådant utomlitterärt material.
Det räcker med att nämna högläsningen ur Torsten Rudenschölds program
skrift, mötet med de kvinnliga fångarna i Norra Korrektionsinrättningen,
Pauls och Jaquettes välgörenhetsresor till de fattiga i Tyskbagarbergen, Gourvilles berättelser om sin vistelse i fattigbaracken etc. Men även andra litterära
genrer införlivas, som exempelvis bekännelsen (Gabrielles), den komiska
berättelsen (styrman Petter Rasks flirt med tulltjänstemannens hustru),
melodramatiska scener (bl.a. Gourvilles och Svarta Charlottes berättelser för
varandra).
Men Bachtins teori om romanen som genomsyrad av flerspråkighet in
skränker sig självfallet inte till kompositionella kännetecken. Det viktiga i
hans romanteori är att romanen organiserar denna mångfald av diskurser till
en konstnärlig enhet. I det sammanhanget är författarens relationer till alla
dessa språk av yttersta vikt. Romanen skiljer sig ju från exempelvis dramat i
och med att den har ett allt omslutande språk (författarens), som riktar sig dialogiskt till de särskilda språken. I och med att flerspråkighet introduceras i ro
manen, tvingas författaren att använda en rad olika strategier för att gestalta
dessa språk. Men författaren måste alltid representera en främmande diskurs.
Han måste, till skillnad från poeten, vilken inte återger någon annan(s) dis
kurs än sin egen, alltså låta den främmande diskursen höras, "it is impossible
to represent an alien ideological world adequately without first permitting it
to sound, without having first revealed the special discourse peculiar to it".51
Detta leder till olika typer av relationer, alla mer eller mindre dubbelstämmiga (double-voiced), där författarens intentioner med att införliva (repre
sentera) den främmande diskursen bryts (refracts) i kontakten med denna
(annorlunda) diskurs. Resultatet blir ett dialogiskt eller dubbelstämmigt
yttrande: "Heteroglossia [...] is another's speech in another's language, serving to
express authorial intentions but in a refracted way."52 Den vanligaste formen
för denna dubbelstämmighet är hybriden. Hybriden är ett yttrande som
genom syntaktiska och kompositionella markörer tillhör en enda talare, men
som faktiskt består av två yttranden, två olika sätt att tala, två semantiska
värdesystem.

88

STOCKHOLMS MYSTERIER

Gestaltningen av en främmande diskurs leder därför alltid till en dialog för
romanförfattaren. Till skillnad från poeten tvingas romanförfattaren repre
sentera de andra (främmande) diskurserna. Författarintentionerna kommer
därför alltid att i större eller mindre grad brytas eller förskjutas:
the object is always entangled in someone else's discourse about it, it is
already present with qualifications, an object of dispute that is concep
tualized and evaluated variously, inseparable from the heteroglot social
apperception of it. [...] Thus both object and language are revealed to
the novelist in their historical dimension, in the process of social and he
teroglot becoming.53
Även den romanförfattare som eftersträvar ett enhetligt och bekräftande
språk vet att ett sådant språk inte är självklart, att det yttras i en flerspråkig
miljö och att det därför måste motiveras och försvaras. Men trots att en sådan
roman tvingas att ta hänsyn till flerspråkigheten, kan strävan efter ett enhet
ligt språk leda till en mindre grad av dubbelstämmighet.
Att Ridderstad i sin roman har ambitionen att maximalt införliva fler
språkighet i sin roman visar både valet av äventyrsintrig och kompositionen i
olika, mot varandra kontrasterande scener och diskurser. Men hur förhåller
sig hans egna intentioner i relation till alla de särskilda diskurser som introdu
ceras i romanen?
Den interna dubbelstämmighet, som Bachtin menar att det hybrida yttran
det är ett exempel på, lyser med några få undantag helt med sin frånvaro. Fler
språkigheten i romanen presenteras företrädesvis genom stiliserade dialoger
mellan personer ur olika klasser och skikt. De karaktärszoner (character
zones), som Bachtin menar är den viktigaste platsen för den interna dubbelstämmigheten, upptas nästan uteslutande av författarens direkta tal. (Den
interna dubbelstämmigheten består av de beskrivningar, kommentarer,
erlebte rede, vilka antingen på ett syntaktiskt formellt plan hör till karaktären,
berättaren eller författaren, men i vilka en faktisk dubbelstämmig dialog ut
spelar sig. Det är antingen författarens intentioner som bryts genom att gå in i
en dialog med karaktären, eller så är det författaren som genom ironi, parodi
etc. uppträder i karaktärens tal.)
Romanen inleds med förbrytarnas diskurs. Denna är helt objektiverad och
stiliserad, endast ackompanjerad av författarens fotnoter vilka, somjag redan
nämnt, ytterligare understryker objektiveringen. Därefter avbryts dialogen av
författarens direkta diskurs i vilken karaktärerna beskrivs. I denna beskriv
ning finns ingen dubbelstämmighet, snarare påminner den om dramats
scenanvisning:
Den första afde samtalande var en bildskön man, isina bästa och raskas
te år. Den höga pannan, den krökta näsan, och den derunder liggande
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friska och väl proportionerade munnen fingo lifoch betydelse af glansen
i den örnblick, som strålade fram ur hans mörkbruna, modiga och blixt
rande ögon [...]. (I, s. 3)
Vem är då denna beskrivnings adressat? Det är tydligt att Ridderstad riktar
sig till en läsekrets för vilken de lägre klasserna är hotfulla och skrämmande.
Och här förevisas ett kraftfullt exemplar ur denna okända avgrund men ställs
snart i kontrast till en annan representant från de lägre skikten. Om den först
nämnde hade en örnblick och "utvisade vighet och kraft, oförtrutenhet och
ungdom, beslutsamhet och helsa", var den andre "deremot äldre, och hans
utseende var simplare. Den låga pannan, beskuggad af ett rödt och sträft hår,
utskjöt i en vanställande bugt öfver de små, listiga och ständigt plirande
ögonen". (I, s. 4) Den förste, som alltså är Gourville eller Lejonet, framställs
inte som helt och hållet opålitlig, medan den andre, Räven, oåterkalleligt till
hör de förtappade. Gourvilles karaktär är ambivalent. Han tillhör de onda
men är snarare ett offer för omständigheterna än bärare av en inneboende
ondska. Det senare är emellertid fallet med Räven, vars bild aldrig kommer att
förändras i romanen. Ridderstad söker alltså här förbereda sina läsare på
Gourvilles "förändring", och trots att det inte finns någon intern dubbelstämmighet i beskrivningen, står författaren alltså i en dialogisk relation till
läsaren.
Förutom den direkta författar-diskursen, träder författaren också in i en di
rekt och oförmedlad relation till det han beskriver. Det är Ridderstad själv
som äventyrare, och i dialogisk mening som sanningsvittne, vilken upprättar
en direkt relation till det beskrivna. Sedan han återgett tjuvarnas tal och be
skrivit dem, sammanfattar han deras diskurs: "Det samtal, som vi här anfört,
och hvari vi inflätat några ord, som ännu förekomma i det bland Sveriges lösdrifvare och brottslingar gängse tj ufspråket [...] egde rum på det numera upp
hörda, men på sin tid så rygtbara kaffehuset London [...]." (I, s. 5) Därefter
placerar han handlingen i tiden genom att ange att det var en "Octoberqväll". Men så följer den extremt direkta relationen, då han inte nöjer sig med
att beskriva den ryktbara nöjeslokalen, utan måste visa eller åtminstone ge
sken av att han själv sett den — att han varit där. Det blir som att följa en sub
jektiv kamera, då hans diskurs — för att verka autentisk — söker placera sig i
det konkreta nuet:
Trefvande framför sig med händerna, måste man söka sig upp, och upp
kommen ... har man blott en dörr framför sig... och, om man vill framåt,
måste man äfvenin. [...] Första rummet... tätt innanför dörren från för
stugan ... var sjelfva kaffehuset, nu upplyst af en liten lackerad ljuskrona
i taket. Bakom disken ... som var belägen straxt till höger, då man inkom
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... stod en blek och spenslig flicka, kädd i en randig, snygg och nätt
sittande bomullsklädning. (I, s. 5 f.)
Trots all flerspråkighet som införlivas i Stockholms mysterier, finns det således
nästan inga dubbelstämmiga yttranden, inga hybridiseringar. Antingen
exemplifierar Ridderstad den främmande diskursen som han gör i inledningens
förbrytardialog, ett tillvägagångssätt som verkar ha stöd i hans estetik. I kom
mentarerna till Blanches romaner skriver han således: "Exempel i oändlighet,
lånade ur verkligheten, äro afgörande i detta fall. Samtidens dramatiska skaplynne visar sig häri. De goda och dåliga elementen kämpa i våra dagar en vida
vildare tvekamp än någonsin förr."54 (Min kurs.)
Eller så konstruerar han dialoger vilka bara innehåller en stämma, ett
perspektiv — företrädesvis hans eget. Ett exempel är det tal, som Gourville
håller till tjuvarna och de fattiga på kaffehuset London. Detta tal är menat att
vara revolutionärens försök att uppvigla till revolt mot den bestående sam
hällsordningen, men det är inte en gestaltning av en revolutionärs tal utan
snarare Ridderstads egen syn på de revolutionära argumenten:
Han [Gourville] framställde derefter hvilka fördelar, de skulle kunna
draga af en omstörtning; visade dem ur Franska revolutionen, vid slutet
af sista århundradet, huru allt upphöjdt blifvit nedtrampadt, huru allt
ädelt blifvit underkändt, huru sjelfva Gud blifvit förklarad för ett dumt
påfund, att bedraga människor med, huru all religion också blifvit bannlyst;
men deremot bödlar styrt land och rike, okunnighet och råhet kommit
till makt och välde, lagarne varit rymliga och beqvämliga, domstolarne
legat nere, rättvisan blifvit proskriberad o.s.v. Hvilket skönt och herrligt
rike målade han ej fördern! (III, s. 157 f., min kurs.)
Som ett prov på revolutionär retorik är detta sannerligen ett originellt tal. Här
är alla de värden som traditionellt brukar åberopas i politiska tal inverterade.
Ridderstad vågar således inte låta de revolutionära argumenten representeras
i diskursen. Det enda argument som antyder en dubbelstämmighet är det av
mig kursiverade, men det hamnar i en undanskymd bisats. Trots det kunde
recensenten i Post och Inrikes Tidningar anmärka på det farliga och förföriska i
att ens på detta vis framställa de lägre och brottsliga klassernas främmande
diskurser: "Huruvida det dock är så fördelaktigt för det omisskänneligen did
aktiska syftet att så öppet framställa brottets inre mysterier torde fa lemnas
oafgjordt: många som omgifves af dessa yttre förledande omständigheter,
kunde kanske ännu räddas, om de icke finge blicka in i dessa sinliga njutningar[...]."55
Slutligen låter Ridderstad beskrivningar och kommentarer helt uppfyllas

91

ÄVENTYRETS TID

av sin egen, direkta diskurs, som jag visat tidigare. Hit hör även försöken att
gripa in i det flödande nuet genom att i fotnoter konstatera: jag var där.
Dominansen av författarens direkta, oförmedlade diskurs, utgör således ett
av de mest typiska dragen i Stockholms mysterier och troligen i den sociala även
tyrsromanen i allmänhet. Aventyrsintrigen och kompositionen i stort syftar
till att introducera flerspråkighet i romanen, men de olika främmande diskur
serna domineras hela tiden av författarens egen diskurs. Men varför denna
kluvenhet? Vad är skälet till att Ridderstad i sin roman strävar efter att ge
stalta så många olika sociala världar som möjligt, men samtidigt är rädd att
förlora kontrollen över dem? Här vill jag granska denna stilistiska egenhet i
Ridderstads roman i anslutning till Bachtins resonemang om den patosfyllda
diskursen.

Romanens patos
Bachtin urskiljer två moment i den patosfyllda diskursens historia. I barock
romanen fungerar patoset så, att det (åter)upprättar en annan genre, en gen
re som förlorat sin bas i den samtida verkligheten. Den patosfyllda diskursen i
romanen är därför nästan alltid ett surrogat för en annan genre, som i en viss
tid eller för en viss social formation inte längre är tillgänglig: "Such pathos is
the discourse of a preacher who has lost his pulpit, a dreaded judge who no
longer has any judicial or punitive powers, the prophet without a mission, the
politician without political power, the believer without a church and so
forth [...]."56 Patosets diskurs är överallt förknippat med värden och positio
ner, som inte längre är tillgängliga för författaren, men som han ändå måste
reproducera i sin egen diskurs. Därför tvingas han, mot sin vilja, att anta
rollen som predikant, profet, domare etc. Det betyder att han måste låna ur
andra genrer och andras diskurser om han vill uttrycka det som inte längre har
någon plats eller kraft i samtiden.
Ett andra moment i patosets diskurs hittar Bachtin i den sentimentala
romanen, företrädd av bl.a. Rousseau och Richardson. Här blir patoset för
knippat med intima, privata situationer och förlorar det breda politiska och
historiska perspektiv som är karakteristiskt för barockromanen. Dessutom
kommer det didaktiska syftet, som ligger bakom det sentimentala patoset, att
knytas till mera konkreta vardagssituationer, till de intima relationerna mel
lan människor och deras inre liv. Den sentimentala romanens patos är också
förbundet med en grundläggande förändring av det litterära språket, menar
Bachtin. Detta blir mindre litterärt och närmar sig talspråkets norm. De
viktigaste aspekterna av den sentimentala stilen bestäms just av dess opposi
tion mot det höga, heroiserande och litterära patoset, vilket ger upphov till
abstrakta typer. Istället för detta abstrakta patos söker den sentimentala
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romanen ge intrycket av att oförmedlat gestalta (de detaljrika och vardagliga)
objekten i sig själva. Det är ett patos som mer föranleds av hjälplöshet och
svaghet än av heroisk styrka, "the deliberate narrowing-down of the con
ceptual horizon and the arena of a man's experience to his most immediate
little micro-world [...]".57
Den patosfyllda diskursen försvann dock inte med barockromanen eller
med den sentimentala romanen, skriver Bachtin. Den fortfor att leva som en
av de grundläggande kategorierna i författarens direkta diskurs i allmänhet,
dvs. det slags diskurs som uttrycker författarens intentioner oförmedlat och di
rekt. Var den än uppträder, menar Bach tin, förblir dess karaktär oförändrad:
"the speaker (the author) either assumes the conventionalized pose ofjudge,
preacher, teacher and so forth, or his discourse makes a polemical appeal
based on what is assumed to be a direct impression from the object or from
life, one unencumbered by any ideological presuppositions."5**
Bägge dessa typer av patosfylld diskurs — den som talar genom en annan
genre och antar rollen av predikant, domare etc., och den som vädjar till en
oförmedlad verklighet—finner vi i Stockholms mysterier. Det finns många exem
pel på den förstnämnda varianten. Brauners historia är måhända det främsta.
Ett av romanens teman är samvetet som den instans genom vilken Gud ingri
per i en till synes sekulariserad värld. Brauner har ju av samhället anklagats
för att vara baron Landers mördare. När han erhållit tillräckliga bevis för att
det är friherrinnan Lander som mördat sin make, uppträder han som hennes
domare.
Det verkar vara Ridderstads tanke att samhällets dom inte är det primära.
Det väsentliga är Guds röst, som talar genom samvetet och därmed förmår att
straffa de onda via en inre väg. Detta tema föregripsju även i romanens titel:
Samvetet eller Stockholms mysterier. I den scen då friherrinnans samvetskval
börjar göra sig påminda, och när Brauner uppträder, återvänder det heliga i
en sakral diskurs. Här antar berättaren predikarens roll och Brauner doma
rens. Som Bachtin skriver: "In pathos-charged speech one cannot take the
first step without first conferring on oneself some power, rank, position, etc."59
Berättaren talar i en oemotsägbar, auktoritativ diskurs vilken ofta anspelar
på den gudomliga auktoritet, som är på väg att återvända för att döma den fe
lande friherrinnan. Så här beskriver berättaren friherrinnans samvetskval:
"Om hon befunnit sig i en atmosfer under fryspunkten, skulle hon icke hafva
känt en förfärligare kyla, än den, som nu sänkte sig ned öfver henne. Samvetet
är ingen vidskepelse. Då det reser sig förebrående upp från sin thron inom oss,
darra vi såsom inför Guds eget, straffande anlete." (III, s. 378) De två sista
meningarna med sin profetiska ton tillhör en typ av satser som utnyttjas flitigt
i denna scen (och i romanen i allmänhet). Några exempel: "Samvetet är icke
en lögn, det är Guds vittnesbörd i vår själ." (III, s. 382) "Samvetet granskar
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oss med vårt förstånds eget öga, det straffar oss med vår egen känslas marter."
(III, s. 383) "Det är brottslingen sjelf, som skall straffa sig sjelf." (ibid.) "Vårt
lifs sälla eller osälla tillstånd är ett resultat af vårt hela lif." (ibid.)
Så nalkas Brauner — domaren — den uppjagade friherrinnan. Inför den
brottsliga träder han fram som själva inkarnationen av den gudomliga rättvi
san. Hans tal förbereds noggrannt av berättaren i syfte att öka effekten av hans
uppträdande: "Bakom den vördnadsvärde gubben låg en hel lefnad af renhet
och rättfärdighet. Friden i den gamles ögon förklarade det så skönt och sannt.
Hon hade aldrig förr sett ett så strålande lugn, som i denna blick, aldrig. [...]
Han upplyftade sin arm och utsträckte handen emot henne." (III, s. 381 f.)
När han så äntligen besvarar hennes fråga om vem han är, innebär det yt
terligare en stegring av det retoriska patos som präglar hela scenen:
H vem jag är? Jag är en budbärare från er mans graf, min fru. Det är
sannt, att jag grånat under vägen, emedan jag har vandrat, märk det
min fru, oupphörligt vandrat i två och tjugu år, för att hinna fram till
denna stund, till er. Friherrinnan andades icke. — H vem jag är? fortsat
te den gamle. Jag är ert straffande samvete, min fru, som idag kommer,
för att anklaga er, icke inför verlden, men inför er sjelf [...]. Om ej
samhällets lag hinner er, skall Guds dom göra det. Med ett utrop af fasa
... sönderslitande ... skärande ... störtade Friherrinnan, förkrossad och
tillintetgjord, ned till golfvet. (III, s. 382)
Med Bachtin kan man alltså hävda att patoset i denna scen innebär ett för
sök att återinföra ett värde (samvetet) och en genre (en sakral diskurs), som
(åtminstone för Ridderstad) inte längre intar en oomtvistad, självklar plats i
den samtida verkligheten.
Ett annat exempel är det tal som general Rosenpalm håller till Frans Kell
ner, när denne under hot om att sätta generalen i gäldstugan vill fa honom
med i konspirationen mot konungen och regeringen. Detta tal är den gamle
soldatens försvar för traditionella värden som heder och ära, vilka hotar att gå
förlorade i en tid då penningaristokrater som Kellner härskar. Scenens patos
förstärks, eftersom läsaren är medveten om att generalen tänker ta sitt liv om
han skulle hamna i gäldstugan. Det patos som finns i talet kan vi förknippa
med politikern, som inte längre har tillgång till en talarstol. När Kellner har
framlagt sitt skamliga förslag, reser sig generalen: "Hans martialiska gestalt
höjde sig i hela sin fordna ädla styrka; all sjukdom vek för ögonblicket ifrån ho
nom. Under det hans blick stadigt hvilade på Kellner, for handen långsamt öfver pannan, strykande det gråa håret åt sidan." (III, s. 514) I det tal som
sedan följer, förespråkar generalen den allmänna debatten som det enda sätt
genom vilken man kan påverka samhället: "De afsigter, de syftemål, de
principer, min herre, huru vackert ni än må utlägga dem, som i ett land, der
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diskussionen är fri, ej förmå att bana sig väg fram; vid dem låder något, som
gör dem tvätydiga för mig." (III, s. 517) Här följer även de retoriska senten
ser, som är så typiska för den patosfyllda diskursen i Ridderstads roman: "Jag
tror på civilisationens oändliga makt, och civilisationen är frihet. Jag tror att
fosterlandet vill förändringar, men de skola komma, som engeln Gabriel kom
till Maria, och förkunna: se, du skall föda en son." (Ibid.)
I romanen finns en mångfald exempel även på den andra patosvarianten,
den s.k. oförmedlade. Det kan räcka med att nämna scenen med de fattiga från
Tyskbagarbergen. Berättaren skildrar det oerhörda armodet:
Svårligen kan någon göra sig ett fullständigt begrepp om den fattigdom,
med hvilken hans hustru nu hade att kämpa. Af brist på kläder och föda
lågo barnen, dag ut och dag in, vanligtvis i en halfslummer. [...] I sitt
armod bad hon till Gud, att de skulle fa dö. Hvilken lycka för dem, tänk
te hon sig icke i denna bön. [...] Att elda i rummet, dertill fanns ej medel.
Hon brukade derför taga en enqvist, som hon antände och emellanåt
förde framför barnens ögon, då de uppslogo dem. Huru mycket gladde
det icke henne att se dem blicka upp, att se dem småle emot sig.
(III, s. 474 f.)
Att Ridderstad dessutom tillfogar en not som meddelar att denna beskrivning
är "lånad ur verkligheten" innebär att den — förutom att ytterligare poäng
tera dess oförmedlade, direkta relation till verkligheten — även blir polemisk.
Den riktar sig mot dem som inte tror att en sådan misär finns i Stockholm, och
som inte heller tar romanen på allvar (j mf. även mitt resonemang om fotnoter
nas betydelse).
Det är uppenbart att den patosfyllda diskursen har stor betydelse i roma
nen. Och eftersom patoset karakteriseras av författarens direkta diskurs, är
det kanske i p atoset som vi kan finna förklaringen
till att den flerspråkighet
som införlivas i romanen aldrig blir riktigt dialogisk.
Om barockromanen använde sig av ett heroiskt, litterärt patos och den
sentimentala romanen av ett oförmedlat, intimt patos, sker det en oupphörlig
växling mellan dessa två diskurser i Stockholms mysterier. Det är bl.a. detta som
skiljer Stockholms mysterier och den sociala äventyrsromanen som helhet ifrån
exempelvis 1830-talets realistiska roman eller andra genrer på 1840-och 1850talen. I romanen tvingas Ridderstad använda sig av genrer, vilka förlorat sin
bas i den samtida verkligheten, för att försvara eller introducera (äldre) vär
den som han menar är väsentliga. Men han tvingas även använda sig av den
sentimentala romanens oförmedlade och intima patos för att kunna uttrycka
sin vilja att förändra verkligheten.
Bachtin menar att patoset i den sentimentala romanen var förbundet med
en förändring av det litterära språket, i den meningen att detta fördes närma
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re det vardagliga talspråket. Men "realismen" i detta språk blev ännu ett
litterärt språk, dvs. ett enhetligt språk för att uttrycka författarens direkta
intentioner. Den sentimentala romanen kom därför både att motsätta sig det
"As a unitary and authentic
höga litterära språket och flerspråkigheten:
language ofliterature as well as life, one that is adequate to true intentions and
true human expression, it is opposed both to the unordered and brute heteroglossia of life and to the archaic and conventional high literary genres."60
Men i Stockholms mysterier blandas det höga, heroiska patoset och dess
konventionella litterära genrer med det sentimentala patosets framhävande
av den intima, oförmedlade verkligheten och dess värnande om svaghet och
hjälplöshet. Det beror naturligtvis på att Ridderstad har ambitionen att ge
stalta samhället i dess totalitet, varför det sentimentala patosets mikro-värld
blir otillräcklig. Samtidigt strävar han även efter att transformera samhället i
riktning mot ett ursprungligt, autentiskt och intimt samhälle. Därav denna
blandning av abstrakt och konkret, av litterära konventioner och naket doku
mentära gestaltningar. Som Bachtin påpekar står då detta patos i opposition
till livets oordnade flerspråkighet. Syftet är snarare att enhetliggöra och un
danröja denna språkliga och ideologiska olikhet i visionen om ett harmoniskt
och genomlyst samhälle, som dessutom är ursprungligt. För att förstå den
fulla betydelsen av detta patos, måste vi nu se hur denna vision även förmed
las i romanens tematik.

Tematiken i Stockholms mysterier
Det är självfallet omöjligt att isolera tematiken från de kompositionella, stilis
tiska och genremässiga aspekterna i romanen. Äventyrsintrigens funktion av
att initiera cirkulationen av berättelser, och därmed avslöja privalivets hem
ligheter, är naturligtvis ett viktigt tema i romanen. Ändå återstår det andra
som jag hittills inte har berört. Den viktigaste tematiken rör det motsatspar
man kan benämna kontinuitet kontra brott/omstörtning.
Frans Kellner hyser planer på att genom en statskupp störta monarken och
återinsätta ättlingen av Wasa-linjen på Sveriges tron. Genom att stå i spetsen
för maktövertagandet skulle Kellner få tillgång till omfattande politisk och
ekonomisk makt.61 Kellner tvekar således inte att med våld omstörta den legi
tima samhällsmakten till förmån för
sina privata syften. På liknande vis
förhåller det sig med Gourville. Från början inskärper berättaren hur lika de
bägge omstörtarna är: "Om tvänne lika stämda instrumenter finnas i ett rum,
och man anslår en ton på det ena, ljuder samma ton från motsvarande sträng
på det andra. Förhållandet emellan Kellner och den okände [Gourville] var
äfven sådant." (I, s. 65) Ändå finns det en viktig skillnad mellan dem. Om
Kellners brott uteslutande tjänar hans privata intressen, är Gourvilles tänkta
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revolution betydligt mer komplicerad. För det första är Gourvilles revolution
uttryck för e tt underifrån kommande missnöje med samhället. Vid ett samtal
med Kellner påpekar han lagarnas förmenta objektivitet och hävdar, att regenternas åberopande av rätten bara är ett medel att skaffa sig makt på andras
bekostnad. (I, s. 360 ff) Eftersom de samhälleliga institutionerna inte dikteras
av objektiv rättvisa, utan är ett uttryck för olika gruppers maktintressen, ser
Gourville inga moraliska hinder för att själv vilja försöka ta makten. Men trots
att Gourville förnekar förekomsten
av objektiva värden, förutom den indi
viduella viljan till makt, är det likafullt en ideologi han ger uttryck för, även om
den är negativ och gränsar till nihilism. Det visas bl.a. av hur Kellner förhål
ler sig till Gourvilles åsikter. Med ironisk distans låtsas han instämma i Gour
villes tal: "Krig, tillade Kellner leende, krig mot allt, mot menskligheten, mot
verlden, mot Gud
(I, s. 367) I jämförelse med Kellner framstår Gour
ville som idealist. För Kellner är filosofiska tankar om samhällets tillstånd
bara floskler, ty han är enbart intresserad av pengar och makt.62
För det andra kan Gourvilles nihilistiska revolutionism ses som konsekven
sen av en tidigare generations brott med kontinuiteten. Den sedeslöshet som
uppstod i spåren av upplysningens gudsförnekelse yttrade sig bl.a. i hemliga
ordenssällskap för främjandet av nöjen, vilket i sin tur resulterade i ett antal
oönskade barn, tycks Ridderstad mena. Gourville var ett av dessa barn. Gour
villes föräldrar — greve Frank och Gabrielle — utmålas visserligen inte som
sedeslösa i en allmän mening. Gourville är snarare att betrakta som frukten av
ett tillfälligt snedsteg, vilket delvis måste förstås som en följd av att de var
tvungna att hemlighålla sitt förhållande. Och skälet till detta hemlighållande
var deras föräldrars fiendskap,
vilken uppstått i samband med 1809 års revo
lution.
För det tredje innebär Gourvilles vetskap om att hans föräldrar tillhör en
högre klass (något han fatt veta av sin fostermor), att han inte kan nöja sig med
en underordnad position i samhället. Till varje pris vill han stiga i samhällets
ögon och bli en betydande person: "Jag tillhör de förkastades, de förbannades,
de förskjutnes antal inom alla folk. Men min ställning har tryckt mig, jag har
vantrifts i smutsen; min plats har äcklat mig i min själ [...] jag har blott egt ett
ögonmärke — det att komma ur min förnedring, ur dyn, ur afgrunden." (II,
s. 95) Det är också detta personliga motiv som gör att han kan liera sig med
Kellner i dennes planer på ett maktövertagande. De motiv som förklarar
Gourvilles nihilism och önskan att bryta med kontinuiteten är således både
historiskt-politiska och personligt-privata. Hade han inte genom den tidigare
generationens brott blivit ett föräldralöst barn, och hade han ägt en riktig mo
ders kärlek (som han förklarar för Gabrielle), hade han inte heller i samtiden
utgjort ett hot mot kontinuiteten.
Nära förknippat med temat om kontinuiteten — i detta sammanhang även
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generationernas kontinuitet — ligger det i de sociala äventyrsromanerna van
liga incest-motivet. Eftersom den tidigare generationens missgärningar resul
terat i ett stort antal föräldralösa barn, och eftersom kvinnorna bland dessa
föräldralösa hotas av prostitution för att klara uppehället, är risken stor för
incestuosa förbindelser. Den verklige skurken i romanen, Frans Kellner, som
tillhör mellangenerationen, finner ett nöje i att förföra unga oskulder. Genom
hela romanen är den oskuldsfulla Hvitsippan det tilltänkta offret för hans
lömska uppsåt. Trots att hon hamnar i Kellners hem och trots att han enleverar henne, lyckas hon emellertid försvara sin dygd. Vid maskeradbalen
avslöjas att hon är Kellners dotter med friherrinnan Lander. Men även Gourville och Gabrielle hotas av incest. De tror båda att det är kärlek som gör att de
attraheras av varandra. Först vid avslöjandet på maskeradbalen att Gourville är hennes son, kan de räddas undan detta hot. Här kommer också skillna
den mellan Gourville och Kellner fram. Om avslöjandet för Gourville (och
Gabrielle) innebär en lättnad därför att han äntligen finner sitt rätta ur
sprung, betyder det för Kellner (och friherrinnan Lander) att ytterligare en
förbrytelse dras fram i offentlighetens ljus. Incest-motivet blir således ett
uttryck för det kaos som hotar samhället, då den genealogiska kontinuiteten
inte längre kan upprätthållas. Brottet med kontinuiteten är naturligtvis
ytterst ett brott även med Gud.
Paul är självfallet den viktigaste representanten och förespråkaren för kon
tinuiteten. Med sin ambition att uppspåra fädernas missgärningar och finna
sitt ursprung, blir han själva redskapet för denna kontinuitetsträvan i roma
nen. Men eftersom den tidigare generationen på många sätt brutit med
kontinuiteten, är det inte möjligt att okritiskt knyta an till den generationens
ideologi. Vad är det då för kontinuitet som Paul önskar upprätta? Det är den
misskända, förtryckta och marginaliserade ideologi, som fatt finna sig i att
leva vid sidan av den omoraliska och sedeslösa upplysningsideologin, den
misskända ideologi som i romanen förkroppsligas av Brauner, Pauls riktige far
och av de övriga i den äldre generationen oskyldigt utpekad som mördare. Nu
blir frågan: vad är det för ideologi som Brauner står för, och som Paul alltmer
knyter an till?
Brauner — eller Alfred Kellner som han egentligen heter — avvek redan i
ungdomen från sina äldre bröder och de övriga i det hemliga ordenssällskapet,
vilket han för övrigt aldrig själv tillhörde. Men det är inte bara det att han var
olik de andra i den äldre generationen, han blev dessutom förskjuten av sin
släkt "genom en inclination, som han under inga vilkor ville öfvergifva". (II,
s. 201) Denna böjelse var kärleken till en kvinna långt under hans egen klass:
torgförsäljerskan Marie. Till saken hör att fler män var förtjusta i henne, men
bara som ett amoröst äventyr. Bland annat försökte en av Alfreds äldre brö
der, i romanen sägs inte vem, förföra Marie genom att med Madame Boklunds
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hjälp enlevera henne, dvs. ett föregripande av den metod som Frans Kellner
senare använder gentemot Hvitsippan. Alfred räddade dock sin älskade ur
förförarens klor och som bevis på sitt ärliga uppsåt gifte han sig med henne.
Snart blev han emellertid anklagad för mordet på baron Lander, den ende av
hans gamla vänner som förblivit honom trogen efter mesalliansen. När han
efter några månader slapp ut ur fängelset på grund av brist på bindande bevis,
men ännu skyldig i samhällets ögon, fann han Marie död i barnsäng sedan hon
givit livet åt en son. Paul är således frukten av en mesallians, en förening av
den höga och låga klassen.
Skälet till att Alfred kan ingå i en mesallians är naturligtvis att han omfat
tar helt andra värden än sin egen generation. Han ser mer till hjärtats och
karaktärens adel än till bördens och han uppträder som ett slags försynens
representant på jorden, då han ingriper för att rädda Fanny undan Frans Kell
ner och varnar denne från att avvika från Guds vägar. Dessutom har han även
ett tydligt politiskt budskap som han överlämnar åt Paul. Det är nämligen
Alfred som väljer den bok av Torsten Rudenschöld, som uttrycker hans egna
tankar om samhället, och ur vilken han läser högt för Paul. Rudenschölds bok
innehåller den ideologi som omfattas av både Alfred och Paul (och Ridderstad), och vi måste därför dröja ett slag vid de partier ur denna som återges i
romanen.
Rudenschöld hävdar i sin 1848 publicerade skrift, att Sverige och Väst
europa står inför ett vägskäl: följden av det vägval som måste göras kan
antingen bli ett högre och ädlare samhällssystem eller ett sönderslitet och
degenererat samhälle. Det är uppenbart att Rudenschöld fruktar de lägre
klassernas revolution och med sitt program söker en utväg att förhindra den
na. En huvudtanke i boken är således att det inte är tillräckligt med reformer
och ett nytt statsskick för att råda bot på nöden och fattigdomen i samhället.
En verklig förändring kan inte vara formell, utan måste ingripa i och förändra
det inre livet hos medborgarna. Det allvarligaste problemet i samtiden är
nämligen "egoismens herravälde inom enskilta lifvet" (III, s. 17), menar Ru
denschöld, oavsett om denna egoism återfinns hos de högre eller de lägre klas
serna. Det är viktigt att lägga märke till, att Rudenschöld flera gånger talar om
att det är det "enskilta" eller det "privata" livet som måste förändras, om en
verklig förbättring av samhället ska kunna äga rum. Som här, när han talar
om problemet med frånvaron av en sann kristendom: "Orsakerna till den i vår
tid förfärlig blifna pauperismen, äfvensom dess fosterbroder, brottsligheten,
äro blott till ringa del att finna i felaktiga samhällsformer, men ligga hufvudsakligen i brist på sann christlighet hos flertalet inom privata lifvet." (Ibid.)
Att kräva jämlikhet och likställdhet är därför inte någon lösning enligt Ruden
schöld, så länge människor inte förmår att visa varandra "mera inbördes kär
lek och oegennytta". (III, s. 21) Snarare skulle en sådan jämlikhet utgöra ett
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brott med den gudomliga ordningen. Men det betyder inte att Rudenschöld
tillhör det konservativa lägret. Varken hos konservatismen, liberalismen eller
socialismen kan han finna botemedlet mot tidens onda. Vad han istället före
språkar är något som kan betecknas som religiös altruism, dvs. motsatsen till
egoism och partsintressen — kärlek till den andre och oegennytta, "fria
föreningar ur alla klasser och meningsfraktioner [skall] kärleksfullt räcka
hvarandra händerna till enigt gemensamhetsarbete för lifvets hufvudsyften".
(III, s. 24) Varje individ ska alltså lämna sitt bidrag till det allmänna bästa
utifrån sin förmåga och sin position i samhället.63
I detta sammanhang får motsättningen mellan privat och offentligt, och
skälet till att Rudenschöld uppehåller sig vid förändringen av det privata livet,
en särskild sprängkraft. Varje förmåga och egenskap som traditionellt betrak
tats som personlig och privat tillgång—vare sig det rör sig omarbetsförmåga,
kapital eller kunskaper — får inte isoleras inom privatlivets sfår, utan måste
bidra till hela samhällets väl:
hvarje personlig förmögenhet eller förmåga, vare sig andlig eller lekam
lig, måste af innehafvaren betraktas och begagnas icke såsom dess egen
dom, utan såsom ett blott förvaltningsuppdrag,
af Försynen tilldeladt
med åtföljande åliggande, att dermed åstadkomma så stort allmänt
gagn, som möjligt [...]. (Ibid.)
På samma vis måste alla onda egenskaper och handlingar, även om de tillhör
och utgår från den private individen och är fullt lagliga, förkastas av samhäl
let om de skadar det. Här påpekar Rudenschöld att detta också gäller andlig
skada: "hvarje handtering, hvarje åtgärd eller njutning, som leder till allmän
skada, andlig eller lekamlig, om också af lag eller gammal häfd godkänd, [...]
måste stämplas såsom vanhederlig och ovärdig hvarje medlem af ett christligt
samhälle." (Ibid.)
Högläsningen ur Rudenschölds programskrift får den omedelbara effekten
att Paul beslutar sig för att skapa ett idealsamhälle i Rudenschölds anda på sin
egendom Stora Smestad. Som innehavare av en stor förmögenhet inser han,
att detta kapital inte är hans eget utan måste gagna det allmänna. Han förstår
sina "skyldigheter till folket, och att kapitalerna äro gjorda för att verka och
lefva för det allmänna, och icke blott för att dö bort inom den enskilda, den per
sonliga egennyttans småsinthet". (III, s. 33) Explicit visar också Paul att han
funnit den kontinuitet han sökt då han — utan att ännu veta att Alfred/Brau
ner är hans riktige far — utser denne till sin andlige far. I Alfreds (och Ruden
schölds) politiska budskap har han funnit sin tro. Men det är inte bara ett
politiskt intellektuellt budskap Paul knyter an till. Det har också en känslo
mässig aspekt. När Paul erkänner Alfreds ideologi som sin, innebär det även
att han upprättar det som i s amtiden och i den tidigare generationen varit
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misskänt och marginaliserat, nämligen Alfreds och Rudenschölds ideologiska
budskap. Därav det patos som kännetecknar den scen som följer på högläs
ningen, då Paul utser Alfred till ledare för sitt samhällsprojekt, därför att den
ne som oskyldigt förföljd bäst känner samhällets brister. När han gjort det fal
ler en tår ur den gamles ögon och, som kapten Roman säger till Paul, denna
"tår i hans öga är den öppnaste fullmakt på hans hjertas ädelhet". (III, s. 33)
Därefter utser Paul honom till sitt ideologiska ursprung, sitt rättesnöre:
"Hvarje hederlig, ung man skulle med stolthet kunna säga verlden: denne gråhårige, gamle man, som varit så misskänd, så förföljd, denne man är min far."
(Ibid.) Högläsningen ur Rudenschölds verk, och erkännandet av Alfreds po
sition som den (åter)upprättade kontinuiteten, utgör dessutom en summering
av romanens viktigaste teman.
I romanens värdeunivers innebär således koncentration av och ensidigt ut
nyttjande av egendomar — materiella och andliga — något negativt. Koncen
trationen skyr offentligheten och representerar ofta ytterligheter av något slag.
Den mest uppenbare representanten för en sådan koncentrationssträvan är
självfallet Frans Kellner. Med den egoism som är typisk för Kellner i roma
nen, är ansamlandet av kapital det främsta medlet att höja sig själv över värl
den för att behärska den. Kapitalet är sålunda blott till för hans skull, för att
han ska kunna inta positionen som skapare: "Med kapitaler ansåg han sig ega
kraft och förmåga att skapa en hel verld
(II, s. 417) Men i själva verket
äger han nästan inget kapital alls. För att komma i besittning av det riktigt sto
ra kapitalet och den stora makten, har han tvingats att satsa alla sina tillgång
ar. Det är ett av skälen till att han värnar så kraftigt om privatlivets helgd. Har
han bara rykte om sig att vara förmögen, kan han även utöva makt: "Så länge
ridån varit nedfälld till hans kontor, ingen ännu inblickat i dessmysterier eller
genomskådat hans egna personliga förhållanden, hade han känt sig käck och
modigt gått sin väg
(I, s. 76)
Kellner utnyttjar hela tiden det faktum att det i samhället finns en klyfta
mellan privatlivet och offentligheten. Han låter sprida ut rykten för att öka
spannmålspriset. Han tvingar Gabrielle att gifta sig med honom, genom att
hota med att offentligt avslöja hennes kärleksförbindelse med greve Frank.
Och när greve Frank, på grund av dessa intriger, hotar med lagen, svarar han
triumferande: "Men lagen bultar förgäfves på dörren till familjelifvets myste
rier; man öppnar icke." (II, s. 420) Så länge privatlivets hemligheter förblir
just hemliga, kan skurkar av Kellners kaliber verka ostörda.
Gourvilles negativa koncentrationstendenser är av en helt annan art. Hos
honom är det fråga om en ensidig ackumulering av hat- och hämndkänslor,
som leder honom till brott och egoistiska maktambitioner. Som jag nämnt,
kan han delvis försonas med samhället när han återfinner sina rätta föräldrar.
Hans hat och onda handlingar leder dock, liksom Kellners, till att nya onda
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handlingar uppstår i samhället. Som Paul kommenterar när Svarta Charlotte
och Michaelsen (Kellners svikna älskarinna) har hämnats: "I hvilken förfär
lig labyrinth af brott och svagheter, af afund och svartsjuka, af laster och hat
har jag ej inblickat, talade Paul för sig sjelf [...]. Grymma ödets lek, huru fö
der ej det ena brottet det andra, det ena felsteget det andra, tills måttet är fullt,
ochdethämnar sigsjelft." (III, s. 127)
Övriga som utvecklar ensidiga egenskaper och därför kommer att urarta, är
läsarprästen Dahl, vars ensidiga religiositet slår över i fanatism och hämnd
känslor, Svarta Charlotte som hemfaller åt hämnden, Mamsell Michaelsen,
Kellners älskarinna, för vilken bara den sinnliga kärleken är viktig.
Mot denna koncentration av kapital och ansamling av egenskaper, står allt
så Alfreds och Pauls ideologi, vilken innebär att alla personliga tillgångar —
andliga och materiella — ska gynna allmänheten. Det tycks även som om
denna ideologi placerar de negativa koncentrationstendenserna klassmässigt,
dvs. att koncentrationen av kapital och egenskaper lättare äger rum vid klass
samhällets yttre poler.Juden Abraham, procentaren som också representerar
koncentrationen av kapital, får ge uttryck åt en sådan uppfattning, när han lär
sin brorson vilka som är hans bästa kunder:
antingen på samhällets höjder eller i dess djupaste dy, antingen inom
bördens och förnämitetens områden, der man gemenligen lefver öfver si
na tillgångar, eller bland dessa nattens äfventyrliga riddare, som dyrka
slumpen såsom Gud, och som icke erkänna andra lagar än dem, hvilka
de gifva sig sjelfve [...]. Endast medelklassen föraktade han, emedan
den var ingenting att göra af, i hans väg neml. (II, s. 357)
Enligt Abrahams uttalande är det således medelklassen som bäst kan mot
stå koncentrationsträvandena. Intressant är också att Kellners kassör Brandt,
om vilken det i epilogen berättas att han efter Kellners fall skriver läroböcker
för affärsmän, på slutet far tillfälle att varna Kellner med orden, "öfvergif
hvarje ytterlighet! All ytterlighet är ett förderf." (III, s. 642)
Ideologin om att varje individuell egenskap och egendom måste gagna det
hela, gäller även synen på pressens roll. I slutet av romanen håller Paul ett tal
mot de tidningar han menar inte har förstått denna sin uppgift: "Lefve pres
sen, men icke den press, mine herrar, fortfor Paul, som underblåser öfverspända och falska förhoppningar hos folket, i stället för att väcka folkanden till en
verksamhet, öfverensstämmande med det helas nyttiga utveckling
(III, s. 703) Pressen har ett ansvar att sprida bildning och upplysning bland
folket, menar Paul, "frigöra millionerne från okunnighetens slafveri och
bemöda sig om att göre dem alla till vise". (III, s. 706) Revolution kan ibland
vara nödvändig, argumenterar Paul, men bara om den är ett uttryck för hela
folkets vilja och inte bara för individ- eller partsintressen. Det är dock pressens
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långsiktiga uppgift att genom upplysning göra revolutionen överflödig. Paul
säger: "Vill man sannt kämpa för friheten, måste man söka utbilda folkandan,
arbeta emot allt orättrådigt, ifra för det goda och gagnande, sprida kunskaper,
förädla åsigterna, inplanta moral och heder och gifva det nyttiga arbetet
hägn [...]." (III, s. 707)
Ytterligare ett tema ingår i den ideologiska kontinuitet, som Paul med er
kännandet av Alfred (åter)upprättar och som man skulle kunna kalla natur
lighetens tema. I det ingår föreställningen om att den negativa koncentration
av andligt och materiellt kapital som den äldre generationens ideologi repre
senterar, innebär en korruption av en ursprunglig mänsklig natur. Detta tema
har sentimentala och patosfyllda associationer, eftersom det i föreställningen
om det korrumperade implicit ligger, att dessa egenskaper är förtryckta men
ska återupprättas.
Alfred formulerar detta tema i samband med att han berättar om sin kärlek
till Marie. Han kommenterar apropå Maries oskuldsfullhet:
Hvad är civilisationen? Ar den något annat än vetenskapens och kons
tens bemödanden att uppsöka de på idavallen borttappade taflorna, att
uppsöka naturens, under århundradens lopp förlorade, enklaste san
ningar? Och huru vida omkring de än må söka, återfinnas de dock en
dast i vårt eget bröst, i vårt hjerta, i den paradisiskt rena oskulden inom
oss sjelfva. (III, s. 595)
Temat varieras i nästan samtliga kärlekshistorier i romanen. Greve Franks
och Gabrielles kärlekshistoria präglades till en början av oskuldsfullhet och
enkelhet, men korrumperades då de tvingades hemlighålla förhållandet. Även
Gourvilles och Charlottes kärlek präglades till en början av denna oskuld,
men omständigheterna som gör bägge till utstötta ur samhällets gemenskap
förvandlar oskulden till en brottslig passion (även det en korruption för vilken
samhället är ansvarigt).
Pauls ochJaquettes kärlek är den historia som "lyckas" i romanen, även om
den hotas av de onda krafternas intriger, särskilt friherrinnan Landers försök
att så split mellan de älskande. Både Paul och Jaquette framhävs som oskulds
fulla och opåverkade av samhällets och samtidens negativa inflytande. Ja
quette "rådfrågade aldrig dagens nyckfulla moder om huru hon borde vara,
utan endast sitt hjerta". (III, s. 317) Jaquettes karaktär är naturlig, och det är
denna egenskap hos Paul som gör att hon attraheras av honom. Eftersom hon
vistats i de högre kretsarna och denna societet "föreföll henne fadd, moderna
tomma" (II, s. 18), så hade hon aldrigförrän hon mötte Paul, "mött natur och
lif'. (II, s. 19) Det är också denna oskuldsfullhet som gör att Paul ochjaquette så lätt kan falla offer för de ondas intriger. Jaquette undrar exempelvis, när
hon äntligen börjar misstänka att Abraham lurat hennes far på pengar, om

103

ÄVENTYRETS TID

hon inte är för "mycket förtroendefull, för litet inbunden och misstänksam
emot andra, icke nog iakttagsam af alla de småsaker, som en bigott convenans
pålägger qvinnan?" (III, s. 329)
Man kan påminna om att det var en liknande oskuldsfull öppenhet som ka
rakteriserade Gourville som barn och som tilldrog sig den inbundne styv
brodern Dahls avundsjuka, vilken är en av de faktorer som "förklarar" Gourvilles utveckling. Personer i romanen kan också ytligt sett verka korrumperade
men bibehålla en inre oskuldsfull naturlighet, vilket exemplifieras av styrman
Petter Rasks och Annas kärlekshistoria. Båda har levt ett utsvävande sexuellt
liv, Rask som frejdig sjöman med en flicka i varje hamn, Anna som blivit pro
stituerad genom omständigheter hon själv inte rår över. Men trots detta har
de bevarat en inre, oförstörd renhet, vilket särskilt framhålls i Annas fall. Som
Paul säger, när han far veta att de ska gifta sig med varandra: "Oaktadt An
nas lefverne icke varit det sedligaste, fanns det dock något oskuldsfullt hos
henne." (III, s. 548)
Men det är inte bara i kärlekshistorierna som temat om en icke-korrumperad natur visar sig. Det värkande samvetet hos den brottslige representerar
det ofördärvades återkomst i den korrumperade. Här är också föreställningen
om det icke-korrumperade direkt kopplad till en metafysisk ordning. Samve
tet är försynens hämnd på korruptionen av den ursprungliga renheten. Det
uppenbara exemplet är självfallet friherrinnan Landers samvetskval, som jag
redan berört i samband med den patosfyllda diskursen. När Alfred som en
vålnad ur det förgångna uppträder inför friherrinnan och väcker hennes sam
vete till liv, innebär det en återkomst både för den förträngda metafysiska ord
ningen och för den förtryckta ideologi som Alfred representerar. Samvetet blir
därför ett redskap som återupprättar både den metafysiska och ideologiska
renheten och ursprungligheten mitt i det korrumperade. Det kvarstår dock en
(metafysisk) ondska som inte ens samvetet rår på och som i romanen repre
senteras av Kellner (den rike onde) och Räven (den fattige onde).

Ett hem i världen
Jag har i detta kapitel försökt visa hur Ridderstad använder sig av äventyrs
intrigen för att ge en så bred gestaltning som möjligt av samhället, med alla
dess olika klasser och grupper representerade. Därmed ingår romanen i den
genretradition som Bachtin kallar äventyrs- och vardagsromanen. Äventyra
re och "tredje personer" av olika slag utnyttjas flitigt i romanen för att ge
offentlighet åt privatlivet. Men valet av intrig betingas inte enbart av ambitio
nen att gestalta så många sociala världar som möjligt, utan är också tematiskt
och ideologiskt motiverat. Syftet med att dra fram de privata mysterierna i
offentlighetens ljus är således även ett uttryck för viljan att minska klyftan mel
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lan privat och offentligt, till förmån för ett genomlyst samhälle där alla känner,
förstår och respekterar varandra.
De många berättelser som romanen består av, och som är det viktigaste skä
let till dess omfång, är ett väsentligt led i denna dröm om ett genomlyst sam
hälle. Utan detta utbyte, denna cirkulation av berättelser, skulle det inte vara
möjligt att fa kunskap om allas olika bakgrunder och värderingar, och därmed
skulle det inte heller vara möjligt för människor att förstå och avge omdömen
om varandra. Cirkulationen av berättelser har en tydlig parallell i tanken om
kapitalets och egenskapernas cirkulation. Som Rudenschöld uttryckte det, är
varje personlig förmögenhet eller förmåga—"andlig
eller lekamlig" — att be
trakta som gemensam egendom. Det är emellertid inte alls någon socialistisk
jämlikhetstanke. Jag har redan nämnt att det snarare är fråga om en religiöst
präglad altruism, där var och en utifrån sin ställning i samhället delar med sig
till de andra. Enkelt uttryckt: är man arbetare bidrar man med sitt arbete, och
är man kapitalist med sitt kapital. Det är bara de onda i romanen som söker att
behålla och ansamla egendomar och tillgångar för sig själva. I sitt utopiska
samhällsbygge på Stora Smestad delar Paul med sig av sitt kapital, men för
väntar sig å andra sidan att arbetarna ska arbeta hårt och lojalt.
Men utopin om ett genomlyst samhälle där alla känner alla, och egendomar
och egenskaper cirkulerar mellan människorna, är inte bara att betrakta som
en framåtsyftande rörelse. Den griper också bakåt, som för att hävda att den
na vision inte är något som behöver skapas, utan snarare åter-skapas. Det är
drömmen om en natur som redan existerar men som förtryckts och korrumpe
rats. Denna tanke är alltså grundvalen för det patos som karakteriserar roma
nen. Patoset innebär, att en sanning som varit fördold och inte haft någon kraft
i samtiden blir erkänd i samhället. Liksom äventyrarna Paul, Gourville och
Brauner, vilka till en början inte har någon fixerad plats i samhället, slutligen
finner denna.
Att denna rörelse griper bakåt för att finna ett ursprung och en kontinuitet,
är också ett utslag av rädslan för ett brott med historien och de band som hål
ler ett samhälle samman. Detta värnande om kontinuiteten måste sättas i
samband med Ridderstads rädsla för, och försök att i romanen lösa, moderni
tetens problem: egoismen, upplösta släkt- och familjeband (de föräldralösa
barnen), en begynnande specialisering (koncentrationstendenser och "ytter
lighet") och sekulariseringen. Denna rädsla kommer tydligt till uttryck inför
hotet om det extrema brott med traditionen som en revolution utgör. Den
amerikanske litteraturforskaren Edward Said menar, att det mest utmärkan
de draget för övergången till det moderna samhället är ersättandet av flliativa
relationer med afflliativa, dvs. släktskapsrelationer med medlemsskapsrelationer. Det är i motståndet mot denna modernitet som jag tror att vi måste sö
ka förklaringen till att Ridderstad så eftertryckligt hävdar kontinuitet, genera
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tionell tillhörighet och ursprunglig natur, gentemot vad han uppfattar som
den hotande upplösningen av naturliga släktskapsrelationer. Said skriver:
Thus if a filial relationship was held together by natural bonds and
natural forms of authority — involving obedience, fear, love, respect,
and instinctual conflict — the new affiliative relationship changes these
bonds into what seems to be transpersonal forms — such as guild
consciousness, consensus, collegiality, professional respect, class, and
the hegemony of a dominant culture. The filiative scheme belongs to the
realms of nature and "life", whereas affiliation belongs exclusively to
culture and society.64
Den samhällsutopi som förespråkas i romanen är därför väsentligen antimodernistisk. Den söker att återupprätta en religiöst präglad, "naturlig" ge
menskap, som ett svar på det moderna samhällets upplösning av släktskaps
band och dess strikta åtskillnad av privat och offentligt i samhället.65
Denna anti-modernistiska utopi och ideologi far även avgörande konse
kvenser för Stockholms mysterier som roman betraktad, och då särskilt för sättet
att gestalta de olika skiktens sociala diskurser. Det karakteristiska för roma
nen är enligt Bachtin att den är självreflexiv. Det vill säga att den dialogiska
principen i romanen, som verkar genom hybridiseringar och dubbelstämmiga yttranden, gör författaren medveten om sitt eget språk/ideologi genom att
detta träder in i en dialogisk relation till den andres. Författaren kommer där
för att kunna se sitt eget språk, så att säga genom den andres. Bachtin skriver:
"What is realized in the novel is the process of coming to know one's own
language as it is perceived in someone else's language, coming to know one's
own belief system in someone else's system."66 Detta gör att de "sanningar"
författaren strävar efter att föra fram i romanen kommer att brytas och rela
tiviseras i kontakten med de andras sanningar. Romanen kan ju överhuvud
taget betraktas som den moderna tidens konstform, vilket är en tid då den
Absoluta Sanningen dras ned från sin upphöjda position och relativiseras till
förmån för en mångfald av "sanningar" och perspektiv. Denna mångfald av
språk och sanningar är själva utgångspunkten för romanen, menar Bachtin:
"The novel begins by presuming a verbal and semantic decentering of the
ideological world, a certain linguistic homelessness of literary consciousness,
which no longer possesses a sacrosanct and unitary linguistic medium for con
taining ideological thought [...] ,"67
Bachtin talar också om en ständig kamp mellan centripetala och centrifuga
la strävanden. De centripetala krafterna strävar efter att övervinna världens
relativitet och flerspråkighet genom att skapa ett enhetligt språk, medan de
centrifugala krafterna står för spridandet och relativiseringen av denna enhet.
Och det är inte enbart ett lingvistiskt språk som Bachtin avser med denna
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strävan efter enhet: "but rather language conceived as ideologically satura
ted, language as a world view, even as a concrete opinion, insuring a maximum
of mutual understanding in all spheres of ideological life."68
Det kan tilläggas att de centrifugala och centripetala krafterna hela tiden
förutsätter varandra. De centrifugala krafterna förskingrar enheten genom att
hela tiden föra in nya perspektiv (språk) som ifrågasätter denna, men utan de
centripetala krafterna vore det å andra sidan omöjligt att förstå varandra.
Det är uppenbart att det är en strävan efter att enhetliggöra som dominerar
i Stockholms mysterier. Ridderstad söker visserligen att gestalta mångfalden av
språk/perspektiv som existerar i det samtida svenska samhället, men syftet är
att inkorporera dessa språk i ett enhetligt språk och en enhetlig ideologi. Det
centrala temat är ju att (åter)upprätta en naturlig gemenskap, vilken ska
garantera den maximalt ömsesidiga förståelsen mellan människorna. Domi
nansen av författarens direkta diskurs i romanen, dvs. att författarens inten
tioner så sällan bryts och orkestreras genom de andras intentioner, leder dess
utom till att det knappast existerar någon själv-reflexivitet i verket.
Ridderstad kommer därför att sakna medvetenhet om den egna diskursens
implikationer. För honom är den naturlig, självklar och oemotsägbar.
Trots detta kommer verket som helhet att stå i en dialogisk relation till det
omgivande samhällets flerspråkighet. Därav den polemiska ton och den kon
kreta dialogicitet som bland annat karakteriserar Ridderstads fotnoter och
som gör att romanen gränsar till tendens-roman. På ett mer övergripande plan
kan dominansen av författarens direkta diskurs även förstås som ett svar på de
sönderbrytande krafter i samtiden, vilka Ridderstad upplevde som ett hot mot
samhället och den mänskliga naturen. Ridderstad måste till varje pris hävda
att det naturliga och enhetliga samhället, trots klasskiktning och specialise
ring, ännu var möjligt. Att det ännu existerade ett hem i världen, trots att han
använde sig av "hemlöshetens" form, romanen.
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Privatmannens
äventyrsroman
låg alltså tyngdpunkten på äventyrarna
som ett slags "tredje personer" i förhållande till de olika skiktens privatliv.
Därigenom kunde Ridderstad ge en bred skildring av det samtida svenska
samhället, samtidigt som han kunde utnyttja äventyrsintrigen till att förmed
la det viktiga temat om (åter)upprättandet av en ursprunglig naturlighet.
Äventyrarna hittar på slutet fram till sin rätta identitet och ideologi, eller så
accepteras deras identitet och ideologi av samhället. Trots detta kan man
emellertid inte säga, att de genomgår en tydlig utveckling och förvandling.
Det är snarare ett korrumperat samhälle som förvandlas och som erkänner
deras identitet och ideologi.
Hur ska då individens utveckling gå till och hur ska skapandet av en exemplarisk livsbana se ut, som inte samtidigt leder till ett brott med den ursprung
liga naturlighetens kontinuitet? Och vilken betydelse kan äventyrsintrigen ha
i en roman, som är mer inriktad på att gestalta den private individens utveck
ling? Dessa frågor vill jag söka besvara i detta kapitel.
Den romanjag har valt som exempel på denna variant av den sociala även
tyrsromanen är Herman Bjurstens Odets lek, vilken publicerades i Hierthas
läsebibliotek 1850. Om Herman Bj ursten alls är ihågkommen i litteratur
historien är han det främst för att hans namn brukar förknippas med Viktor
Rydbergs. De umgicks med varandra i Jönköping och Göteborg och Bjursten
brukar nämnas som inspiratör till Rydbergs ungdomsromaner.1
Herman Bjursten ( 1825-1866) föddes i Göteborg som son till en regements
pastor. Han tog studenten i Uppsala och erhöll senare både magister- och
doktorsgraden. Från 1859 arbetade han som lektor vid Stockholms högre ele
mentärläroverk, där han bl.a. hade den unge Strindberg somelev. Han tog sitt
liv i Uppsala 1866, enligt minnesrunan i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning för
att han under en längre tid "lidit af en dyster mjeltsjuka".^
Även om Bjurstens romaner nu är helt bortglömda, var så inte fallet i mit
ten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. I en artikel från 1924 skriver Fredrik Böök: "Herman Bjursten [...] var av sin samtid livligt beundrad både som
lyriker och, framför allt, som romanförfattare. Òdets lek, Egoismen, Gyltasgrotta
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ha kommit ut i många upplagor och ha lästs med förtjusning ända fram till
våra dagar."3
Aren 1847-1854 var Bjurstens produktiva tid som romanförfattare. Han in
ledde sin författarbana i Jönköpingsbladet, då redigerad av den radikale Johan
Sandwall. Här publicerade Bjursten två följetongsromaner,
Två systrar och
Den fridlöse, vilka båda senare gavs ut i bokform. När Sandwall övertog Göte
borgs Handels- och S jöfarts Tidning, övergick Bjursten till att skriva i denna.
Under tiden 1849-1850 publicerade tidningen tre följetonger av Bjursten: Hat
ochförsoning, Kärlek och konst samt Den vackra Masthuggsfickan. Mellan 1850 och
1854 skrev han dessutom romanerna Ödets lek, Egoismen och Öfverste Sto bée, vil
ka publicerades häftesvis i olika romanbibliotek. Odets lek blev mest populär.
Den utkom i flera upplagor, den senaste 1928, och översattes även till danska
och engelska.
Bjurstens romaner bär nästan samtliga fram en social tematik med udden
riktad mot aristokrati, egoism och materialism. F rån omkring mitten av 1850talet, tycks Bjurstens kritik av tidens "själsdödande" materialism och nyttighetskult ha drivit honom i en allt mer konservativ och idealistisk riktning.4
Efter 1854 skrev han inga ytterligare romaner, men däremot ett par diktsam
lingar, Minnen från Gripsholm (1856) och Gefion (1858). Mellan 1856 och 1859
medverkade han dessutom som skribent i den konservativa Svenska tidningen.

Handlingen i Ödets lek
Bjurstens roman Odets lek börjar med en skildring från de schweiziska alperna,
där greve Stjernekrantz och hans son Eberhard befinner sig på vandring.
Eberhard önskar bege sig vidare till Italien, vilket fadern nekar honom. I en
känsla av att fadern står hindrande mellan honom och lyckan, knuffar
Eberhard fadern utför ett stup. Nu är han ensam ägare till flera gods, bl.a. det
stora fideikommisset Odensvik i södra Värmland, och sin egen herre.
Efter denna prolog inleds den egentliga historien. Den mördade greven har
levt i ett hemligt äktenskap med Augusta. Tillsammans har de en son, roma
nens huvudperson Maurits. Då vi möter Maurits har det gått några år sedan
grevens död. Maurits och hans mor är nu fattiga och bor i en fallfärdig koja.
Efter att ha blivit skymfad av en rik godsägare i trakten, baron Ehrenstam och
dennes son Georg, träffar Maurits den kringstrykande luffaren Jacob Kron.
Jacob är, skall det visa sig, oäkta son till baron Ehrenstam och vill utkräva
hämnd på denne. Jacob berättar om sina öden för Maurits, att han tidigare
varit gift och lycklig men att äktenskapet krossats av en äldre son till baronen.
Jacob inskärper hos Maurits nödvändigheten av att vara på sin vakt mot de
rika — de är onda och egoistiska.
Maurits undervisas gratis av den vänlige pastor Bergholm, men tvingas
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ibland gå omkring och försöka sälja värdefulla föremål, bevarade från den tid
då greve Stjernekrantz var vid liv och kunde försörja sin familj. Han kommer
till Ehrenstams gods, men blir på nytt skymfad av baronen, Georg och den lik
giltiga friherrinnan. Det finns emellertid två personer som grips av medkäns
la med Maurits' fattigdom, dottern Isabella och informatorn Holmer. Senare
far Maurits tillfalle att rädda Isabella från att drunkna, men möts inte av
någon verklig tacksamhet från baronens sida. Maurits behåller dock i hemlig
het ett smycke i form av ett bärnstenshjärta, som Isabella burit och tror sig ha
förlorat i vattnet. Bärnstenshjärtat är samma klenod som baronen givit till
Jacob Kröns moder och som baronen återtagit, sedan Jacob Kron med
smycket som bevis sökt övertyga honom om att han är dennes son.
På godset Odensvik för Eberhard Stjernekrantz ett utsvävande liv. Hans
närmaste förtrogne är en fransman vid namn Crispin. Denne har fört med sig
en vacker kvinna till Odensvik, Angela, som blir Eberhards älskarinna. Vad
Eberhard inte vet är att Crispin är ute efter hämnd. Crispin har svikits i sin
kärlek till Eberhards mor, trots att han räddade henne från att avrättas under
den franska revolutionen, och har föresatt sig att hämnas på hennes familj. Det
är Crispin som inspirerat Eberhard att göra sig av med fadern och nu önskar
han att fullständigt fördärva sonen. I detta syfte sammanför han Eberhard och
Angela. Angela är, som Eberhard så småningom far reda på, hans egen okän
da syster. Vid Angelas födelse lät Crispin byta ut henne mot ett dödfött barn
och har uppfostrat Angela till ett redskap för sin hämnd.
Vid ett jaktparti som Eberhard anordnar, korsas Eberhards och Maurits'
vägar för första gången. Maurits är på väg till staden med modern för att söka
hjälp mot den blindhet som drabbat henne, då Eberhard rider omkull henne.
Modern dör och Maurits har svårt att inte ge sig hän åt hatet. Efter jaktpar
tiet har Crispin och Angela försvunnit, men i ett kvarlämnat brev far Eber
hard veta sanningen om sin och Angelas relation.
Några år senare, då Maurits studerar i Uppsala, träffar han en ung och
vacker flicka, Helena, vilken han åtar sig att undervisa. Men Georg Ehrenstam kastar sina lystna blickar på flickan och lyckas så småningom förföra
henne. Georg bekostar hennes utbildning till skådespelerska, samtidigt som
hon är hans älskarinna. Med Jacob Kröns historia som grund skriver Maurits
ett skådespel med vilket han gör stor succé. Stycket, som heter Bärnstens
hjärtat, avslöjar de brott som baron Ehrenstam gjort sig skyldig till. Den
kvinnliga huvudrollen spelas av Helena och i samband med premiären åter
finner Jacob Kron sin förskjutna hustru, far veta att han är far till Helena samt
att Helena är hans halvbroders, Georgs, älskarinna.
Maurits reser hem till Värmland som firad och framgångsrik författare.
Hos magister Holmer, den tidigare informatorn hos baron Ehrenstam, som nu
är gift med en av pastor Bergholms döttrar och driver gratis undervisning för
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de fattiga bybarnen, träffar Maurits på nytt Isabella i vilken han varit föräls
kad ända sedan han räddade hennes liv. Maurits och Isabella önskar gifta sig
med varandra, men Eberhard Stjernekrantz, som återvänt till Odensvik från
sina långa resor i utlandet, har också blivit intresserad av att få Isabella till
hustru. Det senare partiet understöds med all kraft av baron Ehrenstam, som
vill se en förening av familjerna Stjernekrantz och Ehrenstam.
Jacob Kron, som är besatt av hämndlystnad gentemot familjen Ehrenstam,
avslöjar för Eberhard att Isabella och Maurits kommit överens om ett hemligt
möte. Genom att utnyttja sin likhet med Maurits och i skydd av mörkret beger
sig Eberhard till mötet, medan Maurits uppehålls av Jacob Kron. Eberhard
lyckas förföra Isabella och hon kan nu inte längre vägra att gifta sig med
honom. Då förlovningen ska tillkännages, tar dock Isabella ett gift och faller,
som det tycks, död till marken. Efter en uppgörelse med Eberhard, då Maurits
avslöjar att han är Eberhards halvbror, reser Maurits, bitteroch hård i sinnet,
utomlands för att söka glömma. Innan han lämnar Sverige, uppsöker han
Helena och avslöjar för henne att hon är Jacob Kröns dotter. Han kommer till
Paris där han blir vittne till Crispins och Angelas död. Därefter beger han sig
till Schweiz och fattar tycke för en alpflicka. Hon visar sig dock vara dotter till
greve Stjernekrantz, dvs. Maurits' egen far, som överlevt Eberhards mord
försök. Flickan och Maurits är med andra ord halvsyskon.
Ett par dagar efter det att Maurits givit sig avpå sin resa, bryterJacob Kron
sig in i Ehrenstams gravkrypta för att stjäla det bärnstenshjärta som Maurits
återlämnat till Isabella. Vid det buller som uppstår vaknar Isabella ur sin
skendöd, och av chocken att se den döde resa sig ur sin kista dör Jacob Kron.
Utan att familjen Ehrenstam får veta något, tar magister Holmer hand om
Isabella.
Efter att ha tillbringat en tid i Schweiz, reser Maurits, halvsystern och gre
ve Stjernekrantz hem till Sverige. De anländer till Odensvik just i tid för att få
uppleva Eberhards, av utsvävningar och samvetskval, orsakade död. Vid ett
besök hos magister Holmer, återförenas Maurits och Isabella och kan nu änt
ligen gifta sig med varandra.

Äventyrs- och vardagsromanens metamorfos

Intrigen i Odets lek uppvisar vissa likheter med intrigen i Apulejus' Den gyllene
åsnan, den ena av de två romaner som Bachtin räknar till kronotopen äventyrsoch vardagsromanen. I Den gyllene åsnan gestaltas framför allt den private indi
videns metamorfos. Fokuseringen på förvandlingen — hur den enskilde blir
en annan — gör att intrigen huvudsakligen kommer att uppehålla sig vid
krismomenten och vändpunkterna i individens utveckling. Det är detta,
menar Bachtin, som gör att man inte kan tala om Den gyllene åsnan s om en
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bildningsroman. Huvudpersonen i Apulejus' roman är inget oskrivet blad
som blir till i mötet med omvärlden. Han bär istället redan på egenskaper som
prövas genom intrigen. Men inte finns det heller i romanen den spårlösa även
tyrstid som karakteriserar äventyrets prövningsroman (se kap. 5). Krisen och
återfödelsen, vilka utgör specifika element i äventyrstiden i Apulejus' roman,
sätter tvärtom djupa och outplånliga spår i människan och hennes liv. Trots
detta är äventyrstiden alltså inte någon biografisk tid, då den uteslutande
uppehåller sig vid de exceptionella händelserna. Bachtin skriver:
Den gestaltar bara exklusiva, helt och hållet ovanliga moment i människo
livet, mycket kortvariga i förhållande till livets långa helhet. Men dessa
moment bestämmer såväl den slutgiltiga bilden av själva människan som karak
tären av hela hennes ko mmande liv. Men själva det långa livet, med dess
biografiska gång, händelser och sysslor, skall äga rum efter återfödelsen
och ligger följaktligen utom romanens gränser.5
Hur ser då äventyrsintrigen ut i Apulejus' roman? Bachtin menar att
många av de ovanliga händelserna betingas av slumpen. Tjänarinnan tar av
en slump fram fel burk, som istället för att förvandla Lucius till en fågel gör
honom till en åsna. Av en tillfällighet finns det inte heller just då några rosor
hemma, vilket skulle ha gjort det möjligt för Lucius att återfå sin människo
gestalt. Just denna natt angriper rövare huset och driver bort åsnan. Och i de
äventyr som följer med åsnan och dess olika herrar fortsätter slumpen att spe
la en avgörande roll. Slumpens makt och initiativkraft är dock begränsade,
menar Bachtin. Det var inte slumpen som förde in Lucius på tanken att vilja
bli förvandlad till en fågel, utan hans ungdomliga nyfikenhet och lättsinne:
Han är själv skyldig. Med sin opassande nyfikenhet utlöste han tillfällig
heternas spel. Detförsta initiativet tillkommer således hjälten själv och den
nes karaktär. Detta initiativ är visserligen inte positivt skapande (och det är
ytterst viktigt); det är skuldens, snedsprångets, felets initiativ (i den kristna
vitae-varianten är det syndens initiativ). Den första bilden av hjälten
motsvarar också detta negativa initiativ — han är ung, lättsinnig, otyg
lad, en vällusting och fåfängligt nyfiken. Han ådrar sig slumpens makt.
På så sätt bestäms inte den första länken i äventyrsräckan àv slumpen,
utan av hjälten själv och hans karaktär.6
Inte heller den sista länken i äventyrsräckan bestäms av slumpen, skriver
Bachtin. Lucius blir räddad av gudinnan Isis, som visar honom vad han
måste göra för att återfå sin mänskliga gestalt.
Detta är skälet, menar Bachtin, till att äventyrstiden blir verksam och för
ändrar hjälten: "Räckan av upplevda äventyr leder inte till en enkel bekräftel
se av hans identitet, utan till att en ny bild byggs upp, av en renad och pånytt-
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född hjälte. Därför erhåller också själva slumpen, som styr inom ramen för
enskilda äventyr, en ny funktion."7 Denna funktion består av prövningen
respektive straffet av hjälten samt till sist hans försoning med den allseende
gudinnan. Bachtin återger Isis-prästens tal till Lucius efter att han blivit
människa, vilket ger uttryck för den roll slumpen spelar i prövningen och
förvandlingen av hjälten:
Så har du då, Lucius, efter så många olyckor som ödet upprest på din vägoch
sedan du uthärdat så många faror, slutligen nått nådens trygga hamn.
Varken ditt ursprung, din ställning eller ens den vetenskap i vilken du
utmärkt dig har varit dig till någon verklig nytta, eftersom du handlat
enligt din ungdoms passionslystnad som en slav under njutningslystnaden och
drabbats av ödets hämnd för din opassande nyfikenhet. Men det blinda
ödet som pinat dig med de ohyggligaste faror har också, utan att självt veta
om det, fört dig till den lycksalighet du nu befinner dig i. Må det gå och finna
något annat offer för sin grymhet. Ty bland dem som vigt sitt liv åt vår
höga gudinna har den fördärvliga slumpen ingen plats. [...] Nu har ett annat
öde tagit dig under sitt beskydd, ett allseende öde [...] .8
Aventyrsräckan är således enligt Bachtin underordnad räckan skuld
straff-försoning-lycksalighet, vilken styrs av en annan logik än äventyrets och
för vilken människans eget ansvar utgör grunden. Det är Lucius själv som
utlöser processen av hämnd, botgöring och slutlig rening. Det innebär att
metamorfosen kommer att fa en individuell, privat betydelse: "Människan
förändras, genomlever metamorfosen helt oberoende av världen; själv förblir
världen oförändrad. Därför har metamorfosen en privat och icke skapande
karaktär."9
Ytterligare ett viktigt moment i Den gyllene åsnan är, menar Bachtin, att
Lucius tvingas nedstiga i den "låga" vardagen i en åsnas skepnad, vilket ger
honom unika och genomgripande erfarenheter. Detta moment har Den gyllene
åsnan gemensamt med den andra romanen i kronotopen äventyrs- och var
dagsromanen: Petronius' Satyricon. I Satyricon dominerar detta moment och
där finns ingen tydlig metamorfos.
Låt oss nu övergå till att se hur metamorfosen i äventyrs- och vardags
romanen utnyttjas och varieras i Bjurstens roman.

Skuld och prövning i Odets lek
Betraktar vi intrigen i Ödets lek, kan vi se att den i flera avseenden överensstäm
mer med metamorfosens räcka i äventyrs- och vardagsromanen. Här finns
således en initierande skuld på vilken hämnden, straffet och botgöringen
följer. Romanen slutar sedan i försoning och lycksalighet. Men det föreligger
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en avgörande skillnad mellan intrigen i Ödets lek och den i Den gyllene åsnan.
Räckan skuld-straff— försoning-lycksalighet är i den förra inte begränsad till en
enskild människa, vilket den är hos Apulejus. Denna skillnad far, som vi ska se,
stora konsekvenser för hur privatmannens livsbana kommer att utveckla sig i
Bjurstens roman.
Det första kapitlet bär rubriken "Prolog", vilket bör förstås som att den
både är en upptakt till och skild från den historia som sedan följer. Det som
skildras i prologen är just den initierande orsaken — skulden — till det senare
händelseförloppet. Här möter vi alltså den unge Eberhard Stjernekrantz,
vilken hyser ett omåttligt begär efter njutningar:
Skall jag vänta tills ungdomens sköna tid försvunnit, — tills dess eld för
brunnit, — dess krafter sjelfdött i en långsam kamp mot lidelser och det
otillfredsställda begäret? Skalljag vänta tills förmågan afnjutning slock
nat i mitt bröst, tills jag ej mera orkar att söka sällheten? Lefva — det är
att njuta! Lif utan njutning är skenlif blott.10
I diskussionen mellan Eberhard och fadern, greve Stjernekrantz, menar
den senare att Eberhards njutningslystnad inte har något med frihet och lycka
att göra. Det är bara genom strid mot njutningslystnaden som man kan vinna
verklig frihet och lycka. Eberhard svarar, att det inte existerar någon frihet.
Odet har gjort att olika individer begåvats med olika drifter och passioner,
vilka man slaviskt måste lyda:
Nåväl! hvad ondt har då den girige gjort, att han följt sin natur, mer än
den vise, som följt sin? Rår han för att slumpen i hans bröst ingjutit kär
lek till guldet? [...] Allt menskligt står på ofri grund, och verldslagen,
som beherrskar oss, måste vi lyda. Det är ödet som leker med oss och
tilldelar hvar och en sina leksaker. (I, s. 9)
Fadern reagerar kraftigt mot Eberhards åsikt. Mot det berättaren benämner
Eberhards fatalism, ställer fadern tron på en ingripande försyn: "Det gifves
ingen obeveklig verldslag, som blindt förer oss, lika barn med bindel för
ögonen, i sitt ledband; — det gifves en mild Försyn, som visserligen i våra hjertan inlade olika drifter, men som ock gaf åt våra sinnen spänstighet och styrka
nog, att öfvervinna de onda och följa de goda
(Ibid.) Diskussionen av
slutas med att Eberhard knuffar fadern utför stupet.
Fadermordet initierar metamorfosens process i romanen. Här finns dock
ytterligare en viktig skillnad i förhållande till Den gyllene åsnan. I Ödets lek är det
inte den som begått brottet, som sedan också går igenom stadierna av straff,
botgöring, försoning och lycksalighet. Bachtin menar, som vi sett, att grund
valen för denna räcka är människans eget ansvar och Eberhard frånsäger sig
uttryckligen ansvaret för sin handling. Då han stöter fadern utför stupet
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utbrister han: "Det är ickt jag [...] — det är Odetl" (I, s. 10) Det som alltså för
Lucius innebar ett straff — ödets lek med honom — är för Eberhard en
världsåskådning.
Den som istället går igenom de återstående stadierna i metamorfosens
räcka är Eberhards okände halvbror, Maurits. I och med att det ursprungliga
brottet placeras i en prolog, skild från den egentliga historien, och att felet
begås av en annan person än hjälten i romanen, så bryter intrigen i Odets lek
med metamorfosens rent privata karaktär. Det brott Eberhard begår far allt
så konsekvenser för en annan människa. Handlingar blir därför inte privata,
utan har alltid sociala konsekvenser. Vi ska nu se hur den återstående räckan
strafMorsoning-lycksalighet verkar på Maurits' livsbana.

Hjältens prövning och försoning
Vi möter Maurits första gången som en ung pojke, vars livsvillkor har för
ändrats. Han har fallit från en högre social position till en lägre, men vet själv
inte varför:
Den stackars gossen, som syntes vara omkring 10 år gammal, var myck
et blek och mager. Han bar en gammal, luggsliten jacka, hvilken fordom
tycktes hafva varit grön, men hvars färg numera blifvit urblekt af tiden.
Tygets finhet och snitten på hans kläder antydde dock, att han fordom
sett bättre dagar, äfvensom det intelligenta och rena uttrycket i hans
ansigte omisskänneligen bar den prägel, som uppfostran och under
visning tryckt derpå. (I, s. 13)
På samma sätt skildras Maurits' hem, den fallfärdiga koja i vilken han bor
tillsammans med sin mor. Möbler och prydnadssaker antyder en förändring
från en tidigare lycklig och bekymmerslös tillvaro: "De voro dyrbara och sorg
liga reliker från ett fordom, sällsamt kontrasterande mot de öfriga föremålen,
som antydde ett sorgligt, ett bittert nu." (I, s. 23)
När Maurits grubblar över sitt ursprung, berättar modern att hans far varit
mycket förmögen och att hon har lovat att inte avslöja hans namn förrän
Maurits fyllt tjugo år. Anledningen är faderns önskan, att Maurits genom eget
arbete ska vinna en oberoende ställning i samhället, och inte som hans äldste
son i e tt tidigare äktenskap (dvs. Eberhard), skämmas bort genom ett liv i
överflöd. De prövningar Maurits tvingas utstå i sitt liv, och de erfarenheter
han far av att vistas i en fattig tillvaro, är således delvis resultatet av faderns
önskan. Maurits lovar också att söka uppfylla faderns vilja: "Jag skall anse
som en heder att sträfva mig fram sjelf, såsom min gode far önskade." (I, s. 31)
Han lovar även sin mor att, trots de rikas kränkande behandling, inte förfalla
till hat och hämndbegär.

115

ÄVENTYRETS TID

De ovanliga händelser som därefter drabbar Maurits — de hinder som ödet
och slumpen reser i hans väg — syftar till att pröva om Maurits förmår tro på
en ingripande försyn eller om han ska hemfalla åt en tro på ödet. Segrar ödes
tron hos honom, kommer även löftena till fadern och modern att brytas. Rege
rar slumpen, finns det ju ingen anledning att med egen kraft sträva efter ett
mål. Existerar det inte heller någon Gud, som kan hämnas de brott som blivit
begångna, är det naturligt för den enskilde att hata och att ta hämnden i sina
egna händer. Därför blir de prövningar Maurits tvingas utstå så viktiga.
Den första större olycka som drabbar Maurits, inträffar när han till
sammans med modern är på väg till staden för att söka hjälp för hennes blind
het. Maurits är hoppfull om hennes tillfrisknande och framtiden ter sig ljus:
"Hoppet på något bättre fyllde ynglingens själ... idag var det en mild försyn,
som med kärleksrika ögon betraktade honom från solens lågande klot
(I, s. 156) Men plötsligt dyker Eberhard och hans sällskap upp på vägen. Mo
dern blir omkullriden av Eberhard, som inte ger sig tid att stanna för att se hur
det gick för den olyckliga. Maurits får hjälp avjacob Kron att bära den med
vetslösa modern till en närbelägen koja. Han anfäktas av starka tvivel på Guds
försyn, och Jacob råder honom att själv söka hämnd, då samhället på sin höjd
kommer att tvinga Eberhard att erlägga böter. Maurits inser att han har rätt
och säger att han ska leva för att hämnas. Innan modern dör, tvingar hon
emellertid Maurits att avlägga ett löfte: "Vakta dig för en falsk tro på ödet, på
den blinda slumpen, mitt barn ... denna tro skulle föra dig till en afgrund [...].
Svär att blifva dygden trogen [...] svär att aldrig hata ... aldrig hämnas, utan
ställa hämnden till honom, som rättvist dömer!" (I, s. 179) Maurits lovar, och
känner inför moderns kärlek hur hatet sjunker undan. När vi fyra år senare
möter Maurits igen, påpekar berättaren att löftet till modern räddat honom,
"han tviflade ej mer på Försynen, ty han skulle då måst tvifla på sin mor ...".
(I,s. 182)
Han har nu blivit tjugo, det år då han enligt sin fars vilja ska få öppna sitt
testamente och få veta sin egentliga börd. Det visar sig att han är Eberhards
halvbror och berättigad till ett ansenligt arv. I ett bifogat brev ställer dock
fadern honom inför ett val. Han är nu fri att välja det han vill, "rikedom och
sysslolöshet, eller arbetsamhet och förnöjelse". (I, s. 198) Fadern ber honom
betänka att det "endast är arbetet, som är källan till njutning och ära... att det
endast är strid ... och en ärligt förd strid, som utbildar och danar mannen".
(I, s. 199) Maurits väljer att inte göra anspråk på förmögenheten.
När
Maurits' kamrat frågar varför, citerar han faderns ord om att det endast är
arbetet som fostrar mannen, och menar att denna tanke inte är något annat än
socialisternas lära om att ingen har rätt till överflöd, så länge några inte ens
äger det nödvändigaste. Ar det då för en socialistisk princip han avsäger sig
arvet? Maurits hävdar att det är mer än så, "det är förtröstan på min egen in
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re förmåga att sjelf eröfra det, hvarför jag icke vill hafva slumpen att tacka".
(I, s. 205) Så intimt förknippad är tron på en gudomlig försyn, med tanken på
att det går att forma sin egen tillvaro genom målinriktat arbete. Denna tro ska
emellertid åter rubbas hos Maurits.
I Uppsala möter han Helena, som har talanger att bli en god sångerska.
Mera på skämt råkar Maurits föreslå Georg Ehrenstam, som nyss anlänt till
staden, att bekosta flickans utbildning. Georg accepterar genast, vilket gör
Maurits en smula betänksam. Maurits låter sig dock duperas och upptäcker
först långt senare att Georg förfört Helena samt att han själv varit ett redskap
i dennes händer. I ett samtal med kamraten Edvard säger Maurits, att han i
hela sitt liv kämpat mot tanken att världen skulle styras av den blinda slum
pen. Kärleken till modern har hittills räddat honom, men nu, då han som
vuxen börjar kunna handla själv och finner att det onda segrar, återkommer
tvivlet på försynen: "Och åter skola händelserna i min själ alstra detta mörka
tvifvel, hvilketjag förut bannlyst såsom min största olycka." (I,s. 226) Edvard
menar, att händelsen med Helena inte bör rubba hans tilltro till försynen.
Maurits medger, att han har rätt men frågar sig om han är stark nog: "Kunna
vårt mod och vår förtröstan vara tillräckligt starka, för att icke nedslås af allt
för hårda pröfningar?" (Ibid.) Edvard svarar, att det inte finns någon seger
utan kamp; tron förutsätter forskning och tvivel.
Nästa större kris drabbar Maurits i hans kärlek till Isabella. För att rädda
henne från att giftas bort med Eberhard har han beslutat, att för första gång
en utnyttja det faktum att han är född Stjernekrantz. Detta borde få baron
Ehrenstam att acceptera hans och Isabellas giftermål. Han avtalar ett hemligt
möte med Isabella för att avslöja sina planer. Deras samtal avlyssnas dock av
Jacob Kron. Förutom att han önskar hämnas på familjen Ehrenstam, har han
inte heller något emot att också straffa Maurits, eftersom denne bidragit till att
Helena blivit förförd av Georg. Jacob skickar därför ett anonymt brev till
Eberhard, i vilket han föreslår denne att ta Maurits' plats, medan han själv
uppehåller Maurits. Planen lyckas och Eberhard förför Isabella. Detta tycks
bli det slutgiltiga slaget mot Maurits' tro på försynen.
När Maurits för sent anländer till mötesplatsen och inser vad som hänt, för
ändras han på nytt: "inom ynglingen blef det plötsligen mörkt och dystert...
Demonerna vaknade åter i hans själ... Ha! — ropade han vildt, i det han stöt
te den knäböjande tillbaka, — det är då sant! .. .Jacob hade rätt... det finnes
ingen Gud!" (II, s. 84) Isabella ber honom om förlåtelse, men han svarar
endast: "Hvad har jag att förlåta dig ...Jag anklagar icke dig... detär Ödet...".
(Ibid.)
När Maurits senare uppsöker Eberhard för att avslöja att han är dennes
halvbror, anklaga honom för mordet på modern och för att ha förgått sig mot
Isabella (att Eberhard dessutom är fadermördare känner han ännu inte till),
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uppstår en diskussion om deras olika världsåskådningar. Eberhard frånkänner sig åter allt ansvar för sina handlingar: "anklaga icke mig ... utan ödet...
De blinda makter, som beherrska verlden, hafva kastat dig i min väg [...]. Du
var min bror ... jag visste det icke ... Se der ... ännu ett bevis, att ödet leker
blindt med de dödliga!" (II, s. 87)
Maurits inser att om han hemfaller åt en gudlös tro på ödet, innebär det att
Eberhard kan frikännas från sina brott. Han menar därför att även om Gud
övergivit världen, existerar det ändå en straffande Gud, vilket gör det nödvän
digt att skilja mellan gott och ont. Eberhard berättar då sin historia om hur
Crispins hämnd drabbat honom. Han har utan att veta det begått incest med
sin egen okända syster Angela. Om det fanns en Gud borde väl denne ha
förhindrat brottet?: "Nåväl... om det då funnes ...jag vill icke säga en kärleks
full Gud ... utan blott ett Förnuftigt Väsende, som länkar händelsernas kedja
... borde då icke detta väsende hafva afstyrt denna onaturliga förbindelse?"
(II, s. 89)
Eberhard menar vidare att ödet lät honom förföra Isabella. Han visar det
anonyma brevet från Jacob Kron, och säger att "slumpen, ödet" gjort
Maurits så lik honom själv, att Isabella kunde förväxla dem. I ljuset av sina
upplevelser och under intryck av Eberhards historia om det incestuosa förhål
landet med Angela, tvingas Maurits medge att det inte existerar någon försyn.
Men han kan inte helt förneka existensen av en Gud:
Jag har aldrig sagt: Det finnes ingen Gud, men jag har sagt: Det finnes
ingen Försyn. Det finnes ingen Försyn, ty om den funnes, skulle icke det
goda evigt duka under på jorden ... men det finnes en Gud, ty om den
icke funnes, så skulle det onda, segrande i tiden, förblifva ostraffadt, och
det goda, dukande under i tiden, förblifva obelönadt... Sådan är min fa
talism ... Det är en dyster lära, —jag medger det, — men den tillintetgör
dock hvarken sedelagen eller religionen [...]. (II, s. 90)
Men en Gud som inte ingriper i världen utan endast straffar, leder ju till att
slumpen och ödet tillåts härja relativt fritt. Berättaren förklarar vad Maurits'
nya tro innebär: "Gud var för honom icke mera hvad han förut varit ... icke
mera hans moders Gud ... Han var blott en domare ... en sträng oblidkelig
herrskare, som i vrede vände sig bort från verlden, låtande ondskan ohejdat
rasa
(II, s. 93) Berättaren menar, att Maurits' fatalism är förståelig
med tanke på de hinder som rests i hans väg:
Få hade lidit så mycket som Maurits, fa hade sett sina drömmar ... sina
förhoppningar, så grymt gäckade som han [...]. Han hade älskat sin mor
med sonlig kärlek ... och den blinda hade förblödt i hans armar ... han
hade älskat Helena med en broders ömhet... och han hade sett hennes
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oskuld duka under för förförelsens gift... han hade älskat Isabella med
den första kärlekens lidelsefulla värme ... och denna blomma, den
herrligaste, hade vissnat vid den nedrige bedragarens bröst ... Han
hade sett sig gäckad såsom son, bror och älsk are. [...] Hvad är lifvet? —
— en lek af ödets blinda makter, dem Gud
sade han nu för sig sjelf
lössläppt i vrede öfver menskligheten, ... en dunkel gåta som endast
döden löser. (Ibid.)
Maurits minns löftet till sin mor om att älska, men i en värld utan en kärleks
full försyn kan han inte annat än hata. Han vill dock inte försvära sig åt hämn
den. Istället bestämmer han sig för att söka sin tillflykt till konsten och veten
skapen, men först vill han ge sig av på en lång resa för att söka glömma. Innan
han reser, bevittnar han Isabellas "självmord" och uppsöker sedan Helena för
vilken han berättar att hon begått incest med sin egen farbror, Georg.11
I de schweiziska alperna finner han slutligen sin far levande. Dessförinnan
har han emellertid börjat återfå sin tro på livet och människorna, därför att
han förälskat sig i Marita. När han kommer underfund med att den gamle är
hans far, och Marita därmed hans halvsyster, tar han det återigen som ett
exempel på att det inte finns någon försyn. Han vill hämnas på Eberhard, som
genom sitt "fadermord" försatt honom även i detta läge:
Äter en illusion förstörd [...] och Eberhard ... Eberhard är skuld dertill
[...] jag skall se hans blod [...]. Förbannelse öfver honom! ... Och det
bor en domare ofvan stjernorna, som förgör de ogudaktiga och skyddar
de fromma, säger man ... Nej ... hämnd, hämnd! blodig hämnd! ... Det
finnes ingen domare ... jag skall döma honom [...]. (II, s. 142 f.)
Här griper emellertid fadern in och menar att Eberhard redan är dömd. Sedan
han lyssnat till Maurits' berättelse om de olyckor som drabbat honom, och hur
han strävat sig fram på egen hand, kan fadern i ett tal, som liknar Isis-prästens
tal till Lucius, avge sitt omdöme över de olyckor ödet haft i beredskap åt
honom. Olyckorna har varit just försynens prövningar. "Min ädle, min värdige
son!... Du har kämpat och lidit som det anstår en man ... Försynen har prövat
dig hårdt ... och om du tviflat på Guds nåd, skall han icke tillräkna dig detta
som ett brott... Välsignelse öfver dig, min son!" (II, s. 144) Maurits har allt
så via fadern försonats med Gud, men ännu är han inte lycklig.
Tillsammans med fadern och Marita reser han tillbaka till Sverige i tid för
att bevittna Eberhards död. Han har funnit sin far, den brottslige är hämnad
av Gud, Maurits är insatt på sin rätta plats som herre till Odensvik, men har
"intet att lefva för ... intet" förrän han kan trycka den återuppståndna Isabel
la till sitt bröst. (II, s. 147) Då har han försonats både med Gud och blivit
lycklig. Vägen fram till försoningen har därmed visat sig vara meningsfull och
inte bara ett resultat av slumpens nyckfullhet.
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Hjälten i vardagen
Det är dock inte bara prövning och försoning som karakteriserar Maurits' livs
bana. Eberhards brott innebär att Maurits och hans mor faller socialt. F rån en
bekymmerslös tillvaro, då greven ännu kunde försörja dem, tvingas de ner till
samhällets botten. Detta ger Maurits, i likhet med Lucius under hans tillvaro
som åsna, möjlighet att studera människorna och skaffa sig erfarenheter av
samhället. Det är viktigt att Maurits genom faderns "död" far börja sin bana
nedifrån, för att till slut nå höjderna i samhället. Som Bachtin skriver: "Den
na situation är ytterst förmånlig för att avslöja och visa alla skikt och våningar
i privatlivet."12
Även här är det betydelsefullt att Maurits är oskyldig till det initiala brottet.
Därigenom blir Maurits' erfarenheter inte begränsade till hans individuella
och rent privata utveckling, som de skulle ha blivit om han varit tvungen att
sona en privat skuld. Eftersom Maurits snarare är att betrakta som ett offer îor
en annans (Eberhards) handling, fokuseras romanens resonemang kring frå
gan om vilka sociala konsekvenser olika privata handlingar kan medföra. Det
är detta faktum som gör att man kan tala om Ödets lek som en social äventyrs
roman.
Maurits' första erfarenhet av hur de fattiga behandlas av de rika, får han
som tioåring då han trött och frusen söker få skjuts med Ehrenstams vagn.
Innan dess har han funderat över sin tillvaro i förhållande till de välbeställda i
samhället: "hvarför skall jag gå här i skogen och släpa på en tung risknippa,
genomvåt, frusen och hungrig, medan de, som bo i det präktiga stenhuset derborta, sitta framför spiseln i den granna salen
(I,s. 15)
Inte nog med att Maurits är hungrig och fryser, när han upptäcks blir han
dessutom djupt förolämpad av baron Ehrenstam, som kallar honom "tjufpojke" och lögnare. Baronens sexårige son Georg slår honom i ansiktet med
sin piska, utan att baronen ingriper. Den ende som uppträder till Maurits' för
svar är informatorn, magister Holmer. När Maurits sedan gråtande står kvar
på vägen, kan han inte undgå att reflektera över skillnaden mellan de fattigas
uppträdande och de besuttnas: "Sådana äro de rika ... hade det varit en fattig
bonde, som kommit åkande, så hade han icke kört bort mig, och ännu mindre
slagit mig och kallat mig tjuf, ... jag, som aldrig har stulit en knappnål en
gång." (I,s. 18)
Han får stöd för sin uppfattning av den plötsligt uppdykande Jacob Kron.
Jacob blir upprörd när han får veta hur Maurits förödmjukats: "Ja, sådane
äro de! [...] dessa rika och förnäma herrar, som anse sig för v arelser af högre
ordning än de fattiga och förtryckta ... Det är nedrigt ... att så behandla en
stackars gosse!" ( Ibid. ) Jacob berättar att det var de rika somjagade ut honom
i världen och förstörde honom. Han vill att Maurits ska svära en ed att hata de
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förmögna såsom han gör. Maurits svär, men är ju tvungen att bryta eden när
han kommer hem och berättar sina upplevelser för modern.
Andra gången Maurits får erfara hur de rika agerar, är när han uppsöker
det ehrenstamska godset för att sälja några tékoppar och få pengar till sin
sjuka mor. Den snåla friherrinnan är intresserad, men söker dra fördel av
Maurits' fattigdom för att sänka priset. När Maurits vägrar gå under det pris
hans mor har begärt, attackerar Georg honom varvid en av kopparna går
sönder. Baronen kommer in och vill avfårda "tiggarungen" med några
skilling. Maurits vägrar att ta emot denna förödmjukande allmosa och då han
går sin väg, tänker han att de välbeställda saknar barmhärtighet. På nytt är
det informatorn som visar förbarmande med Maurits. Han köper den åter
stående koppen för det pris Maurits begärde för båda.
Det är dock framför allt genom kontakten med Jacob Kron, som Maurits får
en inblick i hur samhället är beskaffat och hur de förmögnas egoistiska hand
lingar kräver sina offer. Maurits är nyfiken att höra Jacobs historia, då dennes
öde liknar hans eget. De är båda offer för de rikas hårdhet: "dessutom har han
ju varit förföljd och misshandlad af de rika, liksom jag, fast vida svårare. Jag
skulle gerna vilja veta de händelser, somjagat honom ur skolan, hvari han gick
som barn, och som drifvit honom ut ensam i verlden
(I, s. 58) Liksom
Maurits vill lära sig av Jacobs historia, vill även Jacob vara Maurits' väg
ledare.
Jacobs erfarenheter av livet har gjort att han inte tror på Gud. Det är ödet,
menar han, som härskar över gott och ont. Han har visserligen kämpat för att
behålla sin gudstro, men han har varit maktlös mot de
förföljelser, de skändligheter, dem man begått emot mig ... Ty ser du,
mitt barn ... det gifves endast en makt, som stundom kan mäta sig med
sjelfva ödet och det är ... guldets. Men guldet föder begären ... begären
måste tillfredsställas. Och på hvems bekostnad, menar du? På den
svages, den fattiges, den värnlöses [...]. (I, s. 62)
Jacobs livshistoria visar, att han åtminstone till en början varit ett oskyldigt
offer för andras ansvarslösa handlingar.
Hans barndom var tämligen lycklig. Jacob ansågs ha läshuvud och sattes
därför i skola för att studera till präst. När fadern dog och modern insattes på
fattighus, började olyckorna. Ehrenstams son beskyllde honom för att vara
oäkta. De råkade i slagsmål, vilket så småningom ledde till att Jacob orättvist
relegerades från skolan. Vid moderns dödsbädd fick han veta att anklagelsen
var sann. Han var egentligen son till baron Ehrenstam och således halvbror
till sin kombattant. Av modern fick han ett bärnstenshjärta, en gåva av baro
nen, och rådet att uppsöka sin far för att få hjälp. Baronen ville emellertid inte
kännas vid honom, utan tog tillbaka smycket och lät betjänterna kasta ut
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honom. Det var då Jacobs gudstro fick den första stöten. Han gjorde ett
misslyckat försök att mörda fadern, vilket resulterade i att han blev sänd till ett
korrektionshus, eller "korruptionshus" som Jacob anser att det borde heta.
När han avtjänat sitt straff sökte han arbete, vilket visade sig vara omöjligt
då han suttit på anstalt. Han beslöt då att ta sitt liv genom att kasta sig fram
för en vagn, vilken ironiskt nog visade sig tillhöra baron Ehrenstam. Efter en
tid på sjukhus, ärvde han en gård av sin morbror och framtiden tedde sig ljus.
Jacob vände sin håg till ärligt arbete, vilket alltid varit hans önskan. Han gif
te sig med Johanna och började älska världen. Men så en dag fann han sin hus
tru i armarna på sin halvbror. Han försköt hustrun, sålde gården och gav sig
åter hän åt hatet. Nu var halvbrodern död, mördad, och Jacob antyder att han
ligger bakom dådet.
Jacobs historia har som parallell till Maurits' en dubbel funktion i romanen.
Den ena är att ge Maurits erfarenheter av och inblickar i hur samhället funge
rar, på samma gång som han måste ta ställning till den slutsats Jacob drar av
sina erfarenheter, dvs. att Guds makt inte existerar, endast ödets eller guldets.
Den andra är att vara ett mer allmängiltigt exempel på hur en livsbana kan ge
stalta sig i ett samhälle, där rikedom och egoism får härska oinskränkta.
Jacob själv reflekterar över sin egen historia utifrån dessa båda aspekter.
Han menar således att han gjort Maurits en tjänst genom att berätta sin histo
ria. Han har velat visa att det existerar onda människor, då man som barn tror
allt och alla om gott. Därefter presenterar han en teori om hur samhället skul
le kunna förbättras och livsöden som hans undvikas. Han menar, att det mås
te finnas broar, som förenar de lyckligt lottade med de sämst ställda i sam
hället. Dessa band måste bestå av kärlek. Problemet är dock att den allt
mäktigare rikedomen raserar förbindelserna mellan lyckliga och olyckliga:
"Det är denna makt som förstör bryggorna, hvilka de andras kärlek bemödar
sig att bygga. Och, så långt har tidens demoralisation gått, rikedomen är
mäktigare än alla de andra." (I, s. 76) Om samhället ska kunna förändras,
måste därför rikedomen och egoismen störtas från sitt välde, menar Jacob.
Om "hela menniskoslägtet upplystes af en högre förnufts- och kärlekslag, som
icke inrymde hvarje falt åt egoismen. Detta vore en lag för broderskap och
jemnlikhet". (Ibid.) Jacob är dock alltför desillusionerad för att tro att denna
vision kan förverkligas. Maurits tar djupt intryck av Jacobs historia, trots att
han är kritisk till delar av den: "Jag förstår er icke fullkomligt [...] men mitt
hjerta säger mig, att ni har rätt i mycket, om också icke i allt [...]." (I, s. 77)
Det är nu inte bara erfarenheter av de rikas egoistiska och onda agerande
som Maurits vinner i den position han befinner sig i. Han har även positiva
upplevelser av de goda men fattiga människorna omkring sig. Främst av des
sa är pastor Bergholm, Maurits' kunskapstörstande lärare och ställföre
trädande far. Bergholm skildras som omutligt hederlig, vilket är ett av skälen
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till att han trots sin ålder ännu inte fått något pastorat: "Han var icke den man,
som förstod att ställa sig in med dem som makten hafva, och han hyste den
barnsliga tron, att den sanna förtjensten icke behöfver några rekommendatio
ner, för att bryta sig väg." (I, s. 34) Inte heller är Bergholm, trots sitt djupa
intresse för lärdom och vetenskap, ensidig som människa. Han äger de fattiga
församlingsmedlemmarnas förtroende,
därför att han alltid är beredd att ta
del av deras bekymmer och hjälpa dem i deras nöd: "Han hade utsatt en viss
timma hvarje dag, då han emottog deras besök och vid sådane tillfällen träd
de alltid den lärde i bakgrunden, för att lemna rum för menniskan" (I, s. 35)Men
naturligtvis är det Maurits' mor, som med sitt kärleksbudskap och sin tolerans
betyder mest för Maurits. Det är hon som avhåller Maurits, trots de olyckor
som drabbar honom, från att slå in på hatets väg.
Första delen av Maurits' livsväg avslutas med att hans pjäs "Bernstenshjertat" har premiär. Pjäsen fungerar både som en summering och ett offent
liggörande av de erfarenheter han vunnit i sin tillvaro i den "låga" vardagen.
Men innan dess har Maurits berättat sitt livs historia för sina vänner Edvard
och Albert. I Maurits' berättelse är nu även Jacob Kröns införlivad. Här får
Jacobs historia ännu tydligare funktionen som exempel på en livsbana i ett
korrumperat samhälle och som antydan om vad som kan hända om samhället
inte reformeras. Maurits' kamrater reflekterar över Jacobs historia. Edvard
säger:
Han är en lefvande anklagelse, slungad mot ett barbariskt tidehvarfs
hjertlösa egoism ... Och mot en ända till grundvalarne förruttnad
samhällsbyggnad, — fullföljde Albert. — Den måste nedrifvas och
ombyggas totalt, ty om man ej finner någon bot mot tidens sociala onda,
så skall en ny, ännu mer fruktansvärd revolution snart omstörta det
bestående. (I, s. 193)
Offentliggörandet av Maurits' och Jacobs livshistoria understryker vikten
av att kunskapen om det "låga" vardagslivet når allmänheten. Redan i början
av romanen, sedan Maurits första gången råkat ut för de rikas hänsynslösa
beteende, pekar modern på det faktum att de rika inte är medvetna om sina
handlingars konsekvenser: "Ack! ofta veta ej de rika huru illa de göra genom
sin hårdhet mot de fattiga!" (I, s. 28)
Men pjäsen är också ett sätt för Maurits att hämnas de oförrätter han lidit.
Som hämnd är den moraliskt acceptabel, därför att den primärt syftar till att
sprida kännedom om ondskan i samhället. Maurits tänker, när han ser vilket
intryck pjäsen gör på baron Ehrenstam:
Jag hämnas [...] för första gången i sitt lif talar inom honom samvetets
mäktiga stämma ... I detta ögonblick tror han sig genomskådad af
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tusende ögon, hvilkas blickar han inbillar sig vara fastade på honom
allena ... Opinionen fördömer honom ... har länge fördömt honom, men
endast i tysthet. Nu ser han sig för första gången offentligen bedömd ...
och han ryser för sin egen bild ... Det är bra ... jag har gjort en god
gerning, dåjag skrefdenna pjes. (I, s. 247)
Pjäsen är alltså viktig för att kommunicera erfarenheter av det "låga" livet,
samtidigt som den är en summering av de prövningar Maurits så långt har
gått igenom. Berättaren sammanfattar pjäsens handling: "Hjelten i pjesen är
en ung man, som, genom sina egna och sin älskarinnas Isabella-Helenas
olyckor och öden, frestas att öfvergifva tron på det högsta väsendet och vända
sig till fatalismens mörka, oförsonliga lära
(I, s. 245)
Pjäsen slutar emellertid i försoningens
tecken, med den insikt som
hjälten/Maurits fatt av sina erfarenheter: "Stycket gick ut på att bevisa huru
ofta ödets lek är besynnerlig, men att likväl Försynen leder allt till det bästa
(Ibid.)
Det skall dock visa sig att Maurits kommit till denna insikt för tidigt, och att
den därför är alltför naiv. Maurits har visserligen blivt på det klara med sitt
ursprung, då han tagit del av faderns brev och testamente, men ännu har han
inte prövats färdigt. Ännu har han inga erfarenheter av ondskan bland sam
hällets högre skikt.

Hjälten på privatlivets höjder
Det återstår alltså för Maurits att göra erfarenheter bland de högre klasserna,
innan han kan nå en bestående försoning och lycka. Efter debuten som pjäs
författare befinner han sig inte längre i den "låga" vardagen. Han har tagit
magistergraden vid universitetet. Han vet att han är son till en greve, även om
han inte vill utnyttja denna kunskap, och han är en framgångsrik och firad
författare. Det är särskilt det senare som nu ger honom tillträde till salonger
nas värld.
Romanens andra del börjar med att han återvänder till sina hemtrakter och
till sin beundrade mentor, pastor Bergholm. Hos pastorn möter Maurits de
goda människorna. Här återser han magister Holmer, som vid två tillfallen in
gripit för att hjälpa honom. Då Holmer i Maurits känner igen den fattige poj
ken utbrister han: "Var det ni? [...] Och nu har af detta fattiga barn, utgång
et ur den låga kojan, blifvit en man, om hvilken verlden talar
(II, s. 6)
Snart möter han Isabella och de blir förälskade i varandra. Han blir in
bjuden att besöka henne på det ehrenstamska godset och här far han en första
inblick i aristokratins liv. Det första han blir medveten om är hyckleriet hos fa
miljen Ehrenstam och deras umgänge. De säger inte vad de egentligen tänker,
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delvis för att de flesta av dem döljer hemliga brott och laster. Maurits roar sig
med att för sig själv översätta det smicker, han blir överhopad med. Baron
Ehrenstam säger: "ert stycke, min bäste herr Sterner, är ett afde intressantas
te, som någonsin blifvit gifna på svenska scenen [...] Maurits log. Klaven, —
tänkte han, — till denna smickrande fras är följande: Fördömda bläcksuddare, som begagnat din ömkliga konst, för att uppdraga en skildring af mitt
förflutna lif!" (II, s. 40).
Hyckleriet är ett av uttrycken för den bristande förmågan till inlevelse i och
deltagande med verkliga människor, som karakteriserar den aristokratiska
familjen. Isabella berättar hur hon vädjat till familjemedlemmarna att slippa
giftermålet med Eberhard. Fadern undrar vilken roman hon blivit influerad
av, då hon säger att hon inte vill bli behandlad som en handelsvara. Modern,
som vid tillfället "fäller tårar" över en roman av Balzac, äger inte förmåga till
samma inlevelse i den olycka som drabbar Isabella, utan avfärdar hennes
motstånd mot Eberhard som "känslopjunk". Isabella påpekar hennes inkonsekventa beteende: "Min mor, ni faller tårar af rörelse öfver romanen, som
ni läser ... men för er egen dotters gränslösa smärta eger ni ej ens ett deltagan
de ord
(II, s. 59) Och brodern Georg behandlar hennes olycka som en
intressant rolltolkning: "Morbleu! [...] den der ställningen skulle passa m:e
Rachel ... Den är syperb ... Men du håller hufvudet något mycket på sned,
Isabella." (II, s. 61) Med anledning av Isabellas erfarenheter som kvinna och
aristokrat, noterar Maurits att hon varit lika fjättrad vid sin position i livet som
han varit vid sin. Isabella har varit bunden "af rikedomens och bördens glans,
konvenansens tvång", medan han själv varit fangen av "nödens kalk".
(II, s. 48)
Maurits blir även vittne till hur aristokraterna i trakten, med baron Ehren
stam i spetsen, sammansvärjer sig för att stoppa magister Holmers skola.
Aristokratins motstånd mot folkupplysning är ett exempel på den elitistiska
syn, som pastor Bergholm menar står stick i stäv med Guds och naturens
ordning. Bergholm funderar:
dock gifves det menniskor, som med djupt hån mot Skaparen vilja påstå,
att det inre, det andliga ljuset bör lysa endast några fa utvalda ... att
andens sol ej bör uppgå för de förkastade, menniskoslägtets parias, dem
de döma till evig natt. Ve öfver dessa menniskor! De vilja icke förstå
Skaparens mening. De sätta sin egen inskränkta och egoistiska åsigt
framför den princip af allmännelig frihet, som gör sig gällande i naturen.
(I, s. 268)
Allt detta innebär erfarenheter för Maurits av de högre skiktens tillvaro.
Men den primära upplevelse som för en tid förvandlar honom till fatalist är
Eberhards livshistoria, vilken utgör ytterligare en parallell till hans egen.
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När Maurits i vredesmod uppsöker Eberhard, anklagar han denne för att
ha berövat honom både modern och Isabella. Eberhard frånkänner sig, som
vi sett, all skuld. Det är slumpen, ödet, som gjort att hans och Maurits' vägar
så olyckligt har korsat varandra. För att bevisa för Maurits att det inte exi
sterar någon Gud, berättar Eberhard sin historia vilken läsaren, men inte
Maurits, redan känner till.
Eberhard berättar omCrispins hämnd och hur han själv blivit ett offer. Han
berättar om den intrig Crispin spunnit för att hämnas det svek Eberhards mor
begått och som fatt bror och syster att begå incest. Denna historia berör
Maurits starkt. Berättaren kommenterar: "Samtalet med Eberhard och
Angelas fasansfulla historia hade gifvit sista slaget åt Maurits' tro på Försynen."
(II, s. 93) Men Maurits blir även denna gång förd bakom ljuset, ty Eberhard
berättar inte allt. Han förtiger fadermordet, som utgör utgångspunkten för
hans och Maurits' levnadsöden.
Här är den punkt då alla historiers — Jacobs, Maurits', Eberhards,
Crispins — konsekvenser blir synliga för läsaren, dock ännu inte för Maurits.
Det blir alltså möjligt att värdera de olika graderna av fatalism och därmed att
skilja mellan exempelvis Eberhards och Jacobs varianter av denna.
Crispin utgör första länken i den kedja av hämnd som alla personer i roma
nen ingår i. Han har för att hämnas, fatt Eberhard att förneka Guds existens
och hänge sig åt ödestron. Själv förnekar han dock inte, som jakobin och fata
list, den individuella viljans betydelse. Han menar visserligen att människan
ytterst är underkastad tillfälligheternas makt men att vissa individer ändå har
kraft att behärska sig själva och andra: " V
erldslagen regerar menniskoslägtet,
men menniskorna sins emellan höja sig öfver varandra, beherrska hvarandra
till en tid genom kraften" (I, s. 81) Måttet på denna individuella makt består i
hur intelligent man är eller hur mycket guld man äger. Crispins ideologi leder
till ett allas krig mot alla, där den segrar som har den största makten. Trots
hans fatalism och gudlöshet, finns det alltså en individuell strävan hos
Crispin, även om denna går ut på att förgöra andra människor.
Med Eberhard förhåller det sig på ett annat sätt. Hans fatalism är helt och
hållet betingad av hans njutningslystnad, i sin tur grundad på att han som
rikemansbarn aldrig behövt lära sig att försaka eller arbeta för att nå sina mål.
Han har helt enkelt blivit bortskämd och är helt inriktad på omedelbar
behovstillfredsställelse. Berättaren påpekar:
Inga materiella olyckor, inga deraf alstrade moraliska smärtor hade
någonsin hemsökt honom. Men han var uppfostrad i skötet af en nästan
furstlig rikedom, han hade från barndomen vant sig att få alla sina önsk
ningar uppfyllda, ty han hade haft en svag och oförnuftig mor, hvilken
han redan som gosse beherrskat, och då han sedan längre fram ville
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hafva samma frihet, men dervid kom i strid med en vilja, som var mäkti
gare än hans, hans faders, då rasade han, då förbannade han ödet, som
nekade honom att vara fri. (I, s. 79)
Det är ju också med tanke på Eberhards "felaktiga" uppfostran, som greve
10
Stjernekrantz valt en annan livsväg åt Maurits. Crispins ideologi skänker
Eberhard den livsåskådning han behöver för att legitimera sin njutningslyst
nad. Fatalismen är bara en ursäkt för Eberhard att slippa ifrån sitt ansvar och
att aldrig behöva erkänna sin skuld: "Det är icke Jag [...] det är Ödet\" (I, s. 10)
Jacob Kröns fatalism, däremot, beror helt och hållet på att han är ett offer
för de rikas bristande ansvar för sina handlingar. Hans oäkta börd, hans fars
(baron Ehrenstams) vägran att erkänna honom som sin son, förförelsen av
hans hustru och hans dotter — allt är resultatet av de rikas njutningslystnad
och ansvarslöshet. Berättaren utreder skillnaden mellan Jacobs och Eber
hards olika former av fatalism:
Den fatalistiska åsigten, icke den grekiska utan den moderna, har
antingen sitt stöd i ett verkligt och, som det synes, ohjelpligt missförhål
lande i lifvet, ett missförhållande, hvilket krossar vår ungdoms förhopp
ningar, tillintetgör våra sträfvanden äfven för det goda, och kastar oss
hjelplöst ned i en afgrund af elände och brott... Eller ock är den blott en
theori, hvilken ett för lasten benäget sinne uppställer för sig sjelf, för att
kunna nedtysta sitt eget samvete [...]. Dessa båda fall befinna sig i ett
omvändt förhållande till hvarandra. Ty liksom det är olyckan, lidandet,
förtviflan och det deraf alstrade brottet, som i förra fallet leder till denna
åsigt, så är det i det sednare sjelfva åsigten, som leder till olycka, lidande
och brott [...]. (I, s. 78 f.)
Ändå är även Jacobs fatalism farlig, därför att den oansvarigt förökar
hämnden. Då Jacob till Eberhard skickat brevet i vilket han avslöjar Maurits'
och Isabellas hemliga möte, tvekar han att låta sin hämnd gå ut över Maurits.
Men så tänker han, precis som Eberhard: "Det är icke jag ... det är ödet." (II,
s. 82) Offret blir en hämnare utan ansvar.
Maurits' variant av fatalismen är ett resultat av de erfarenheter han gjort.
Eberhards och Jacobs livsöden, och de prövningar som drabbat honom själv,
har lett till att han inte längre kan tro på en ingripande försyn. Han förnekar
dock aldrig att det skulle finnas en Gud, men denna är nu endast en straffande
Gud som övergivit människorna. T ronpå en straffande Gud gör det åtminsto
ne möjligt för människan att skilja mellan gott och ont och är även garanten
för att Eberhard ska fa sitt straff efter döden.
Det är viktigt att Maurits drivs till fatalismen delvis genom Eberhards be
rättelse, och att denne undanhåller sin första skuld, fadermordet. Maurits vet
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alltså inte, att det faktiskt finns en orsak till de olyckor som drabbat honom och
till vilka han inte har någon skuld. Därför tror han inte längre att det lönar sig
att sträva efter något i livet. Detta framstår bara som en lek av den blinda
slumpen:
Och Hopp, Tro, Kärlek och Lycka ... hvad äro de? ... Idel illusioner,
som gäcka oss en minut, likt hägringar i Afrikas öknar! ... Ideen dukar
under ... det är en dyster lära, men sann ... Hvarhelst vi blicka omkring
oss, se vi lasten hedrad, dygden förtrampad, det usla frodande sig, det
herrliga förtvinande [...]. (II, s. 93)
Maurits hatar världen och människorna, han kan inte längre tro att det är
möjligt att förbättra medmänniskornas livsvillkor, eftersom det är lasten,
förgylld "af guldet", som segrar.
För Maurits återstår bara två saker värda att leva för: konsten och veten
skapen. Men den konstsyn Maurits nu omfattar har ingen förbindelse med
den verkliga världen, och inga ambitioneratt, som pjäsen "Bernstenshjertat",
lyfta fram erfarenheter ur den "låga" tillvaron i avsikt att förbättra missförhål
landen i samhället. Nej, det är en konstsyn som är uteslutande estetisk, som
erbjuder en tillflyktsort undan den förhatliga världen och de lika förhatliga
människorna:
Verkligheten har endast illusioner att bjuda oss ... ett champagnerus,
som, sedan det fördunstat, lemnar efter sig en bitter känsla, en vidrig
smak [...]. Konsten är det enda sanna, ty dess skönhet är icke förgäng
lig ... Det är den enda nåd Gud berett menniskorna, att han öppnat dik
tens verld för dem, hvilkas lycka han låtit ödet krossa i verkligheten [...].
(II, s. 96)
Därför får inte konsten gestalta människor som de är, menar Maurits, den
måste idealisera dem: "Jag vill icke kopiera verkligheten, men jag vill förverk
liga idéen ... gifva den form och gestalt... kött och blod
(Ibid.)
Maurits hävdar vidare, att konstens uppgift är att försköna tillvaron och
angriper den moderna konsten för att den befattar sig med den "låga" verklig
heten:
Den moderna skolan börjar förneka henne [konsten] och släpar vingarne af konstens genius i verklighetens dypölar, för att slå an på massan,
på den litterata pöbeln, hvilken ej begriper idealerna ... Det kan hafva
sin nytta med sig, — men skönt är det icke ... Nej, ty verkligheten, om den
ej förädlats genom konsten, genomgått dess purgatorium, kan icke ens
blifva intressant ... Och huru skulle den kunna det, då icke någon för
sonande princip går genom det hela? (II, s. 96 f.)
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Maurits misstror verkligheten därför att han ännu inte nått fram till för
soningen; han har ännu inte sett slutet på sin roman. Det är intressant att jäm
föra den estetiska hållning Maurits intar som fatalist, med vad Bjursten skri
ver i en artikel, "Om den sociala romanen", året innan Ödets lek publicerades.
Artikeln är ett försvar för den moderna romanens rätt att gestalta den "låga"
verkligheten. I artikeln återfinner man formuleringen om att konsten släpats i
"verklighetens dypölar", lagd i munnen på dem som angriper konsten för att
ha övergivit "skönhetens idé":
Konsten, heter det, höll sig förr på lifvets solbeglänsta höjder. Den var
icke tendens; den var aestetik. Walther Scott, Göthe, Jean Paul och
Wieland bilda en helt annan skola, än Eugène Sue, Balzac, George Sand
och öfriga den nyare tidens koryféer. Konsten är, påstår man, icke mer
aesthetisk. Den har öfvergifvit skönhetens idé för sedlighetens, för de
sociala förbättringarnes.
Den har nedstigit från parnassen och släpat
sina vingar i verklighetens dypölar. Den har gått till botten på samhäl
let, undersökt och framhållit dess hemliga, men smärtfulla elände [...].
Hvem vågar anklaga skalden för denna öfvergång? Då ett moraliskt
syfte ligger till grund för hans skildring, då han af bästa välmening, af
hjertats öfvertygelse, tecknar hvardagslifvets sorgliga taflor, för att
måhända varna någon vid branten afafgrunden [...] eger man då rättig
het att harmas, äfven om man skulle finna sig träffad af en och annan
sanning?14
Att Maurits' esteticism har sin grund i hans olyckor och mötet med Eber
hards historia understryks av berättarens kommentarer: "Vi upprepa det...
vi skrifva icke någon advokatur för fatalismen ... men vi hysa medlidande med
Jacob Kron och vi förlåta Maurits ... Eberhard, den tredje typen, — fatalist,
[...] med honom hysa vi hvarken deltagande eller öfverseende
(II, s. 97)
När Maurits förälskar sig i alpflickan Marita återvänder han till livet. Vis
serligen förhindras hans kärlek på nytt då hon visar sig vara hans halvsyster.
Mötet med fadern och kunskapen om Eberhards skuld, gör ändå att Maurits
kan försona sig med tanken på en Guds försyn. Han inser att han blivit prövad
och att han segrat. Han vet nu att slumpens, ödets makt kan synas allenarådande, men att det ändå, trots allt, finns en försyn som skänker mening och
lycka åt livet.
Maurits har alltså både prövats och skaffat sig erfarenheter på den livsbana
som utan egen förskyllan blivit hans. Han har visat sig bestå provet och hans
väg har visat sig vara den riktiga. Jag ska nu till sist diskutera det egenartade
med denna bana.
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Den nya obefläckade människan
Om Maurits' livsbana är den exemplariska i romanen, måste vi först se hur de
andra livsvägarna gestaltas.
Fadern, greve Stjernekrantz, försökte efter sin första hustrus död träda in på
den väg som senare blev Maurits'. Trots att han var en av de rikaste männen i
Sverige, ville han bryta med sin dittillsvarande tillvaro och hitta ett nytt sätt
att leva, ty han "var ledsen vid städernas qvalm och vid salongernas ömkliga
glitter". (I, s. 196) Han gav sig ensam iväg på en resa till fots i södra Sverige,
förklädd till en vanlig simpel hantverkare. Endast genom att dölja sin rätta
identitet kunde han komma i kontakt med det "låga" livet:
Ingen anade hvem jag var ... Ingen visste att en rik och högättad adels
man dolde sig under den grofva rocken, i hvilken jag satt och rökte min
kritpipa bland bondgubbarne, eller deltog i dansen kring maj trädet med
den glada oskyldiga ungdomen ... Jag reste helt och hållet incognito och
ansågs af somliga för en vandrande artist, af andra för en beskedlig
handtverkare, som gick omkring i bygden och sökte arbete. (Ibid.)
På denna resa träffade han Augusta, Maurits' blivande mor. Trots att hon
bara var dotter till en fattig f.d. trädgårdsmästare beslöt greven att gifta sig
med henne. Bröllopet ägde rum i hemlighet eftersom greven inte ville utsätta
sig och Augusta för sin "högdragna slägts" hån.
Deras samliv inrättades enligt samma diskreta princip: "Ingen af mina
andryga anförvanter visste, att deras frände gift sig med en simpel bonddotter
... och vi öfverenskommo att de icke heller någonsin skulle få veta det."
(I, s. 197 f.) Greven lät således sin nya familj leva på ett lantställe på be
tryggande avstånd från herresätet Odensvik: "Min unga maka och min son
bebodde detta ställe, afskilda från verlden och utan att mottaga andra besök
än mina." (I, s. 198)
Men det är inte bara inför världen som grevens äktenskap var hemligt.
Även inför Maurits ville han vara okänd. Endast på så vis kunde han ge
Maurits en annan utveckling än Eberhards:
Jag ville icke att du skulle lära känna din börd, innan du uppnått den
ålder, då du egde förstånd nog att sjelf bestämma ditt öde. [...] Jag ville
härigenom hindra bördshögmodet... detta olycksaliga och dock så löj
liga högmod ... att slå rot i din unga själ... Jag ville låta dig uppväxa, väl
icke i fattigdom, men dock i måttlighet, på det du måtte lära dig inse
arbetets nödvändighet och genom egen kraft bana en väg för din framtid
[...]. (ibid.)
Det som karakteriserar grevens livsväg är således hans ambition att bryta med
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sin klass och med den samhällsordning som utgör dess garant. Brytningen kan
dock bara genomföras till hälften. Greven kan bara nå den "låga" tillvaron
genom att dölja sin rätta identitet och har inte heller kraft nog att ge offentlig
het åt sitt "nya" liv. Det enda han kan göra är att låta sin andre son börja på
nytt, genom att redan från början skära av hans förbindelser med aristokratin.
Maurits är alltså den som ska förverkliga hans dröm om en ny människa, en
ny livsväg. På grund av Eberhards "fadermord" blir nu denna väg mer mödo
sam än vad greven tänkt sig.
Eberhards historia får representera farorna med den utvecklingsgång rike
domen erbjuder. V an att få allt han begär, finns det inget som begränsar Eber
hards utsvävningar. När hans njutningslystnad dessutom legitimeras av fata
lismens ideologi, blir Eberhards livsbana ytterst farlig för samhället. Han tar
således varken ansvar för eller känner skuld för sina handlingar, även om sam
vetet så småningom gör sig påmint. Att Jakob Kron inte tar ansvar för sina
handlingar är visserligen förståeligt, eftersom han är ett offer för andras
ogärningar, men han är inte mindre farlig för samhället än Eberhard. I Jakob
kan man ana en representant för den förtryckta och hotande arbetarklassen.
Det paradoxala och egendomliga är dock, att Eberhards njutningslystnad
och frånvaro av skuldkänslor är nödvändiga för att Maurits' livsväg ska bli så
exemplarisk som den faktiskt är. Det är ju tack vare Eberhards initiala brott,
som Maurits kan gå igenom räckan av prövning, straff, försoning och lyck
salighet, och därigenom förverkliga faderns dröm om den nya människan.
Pastor Bergholm beskriver också Maurits som en sådan:
Denne yngling [...] är den ädlaste representant af de unga, nyss vakna
de idéer, som snart skola sätta verlden i brand och ruska på de gamla för
domarne. Få, kanske ingen skulle egt en sådan styrka som han ... Att för
saka bördens och rikedomens företräden, då han blott behöfde utsträcka
handen för att taga dem [...]. Ja [...] han skall, denne yngling, blifva en
af dessa idéers väldigaste förkunnare ... med snillets vapen skall han
draga i härnad mot tidens fördomar ... mot okunnigheten och mörkret
... Han skall blifva en ljusets riddare [...]. (II, s. 10)
Det som då karakteriserar denna nya, man skulle kunna säga borgerliga,
individs födelse är att han är luttrad och prövad men i grunden obesmittad av
brott och utan egen skuld. Både brottet och skulden har lagts på en annan,
som genom sin frånvaro av skuldkänslor berövats möjligheten att prövas och
försonas. Maurits' livsväg innebär alltså en brytning med den hävdvunna ord
ningen i samhället. Traditionellt sett borde ett sådant brott med samhällsord
ningen vara förknippat med skuld, men Maurits är som den nya obefläckade
människan oskyldig.
I enlighet med en liknande paradoxal logik är det Eberhard som befriar
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Isabella Ehrenstam ur hennes aristokratiska fängelse. Först sedan hon genom
förförelsen berövats sin sociala identitet, symboliskt uttryckt i hennes "själv
mord", kan hon vinna en annan. Efter att ha blivit väckt ur sin skendöd tyck
te hon "sig likna en fågel, som länge varit fången i en gyllene bur och qvarhållen med ett sidenband om foten, men nu återfått sin frihet". (II, s. 118) När
hon sedan möter Maurits igen, framhåller hon att hon äger en annan identitet:
"Det är icke Isabella Ehrenstam du nu trycker till ditt bröst... ty hon är död ...
Grafven har försonat hvad ödet bröt." (II, s. 151) Liksom Maurits försakar
även Isabella sin adliga titel, "efter sitt giftermål ville Isabella aldrig höra
någon annan titel än den af'fru Sterner". (II, s. 152) Det är alltså Eberhard som
med sina brott skapar de nya borgerliga individerna Maurits och Isabella.
Aventyrsintrigen har således åtminstone två centrala funktioner i Odets lek.
Maurits' väg från den "låga" vardagen till samhällets höjder, och de hinder
som slumpen reser i hans väg, tjänar till att ge honom inblickar i de skiftande
värden som företräds av olika skikt i samhället. Prövningen av Maurits visar
dessutom att tillfälligheterna visserligen behärskar en stor del av händelserna
i världen, men att det ändå är meningsfullt att på egen hand, genom eget arbe
te, sträva efter sina mål. Det existerar trots allt en allseende Gud, som belönar
de goda och ansvarsfulla människorna: "Ödets lek är besynnerlig, men Försynen
styrer allt till det bästa" (II, s. 152)
Slutligen leder händelseräckan i Ödets lek till skapandet av en ny obefläckad
och okorrumperad individ. Detta förhållande gör det svårt att kalla Ödets lek
en bildningsroman, även om Maurits på många sätt liknar dess hjälte. Bild
ningsromanen förutsätter nämligen att världen avsätter spår i hjältens karak
tär, dvs. att det förekommer någon form av psykologisk tillblivelse.15 Men den
obefläckade individen kan aldrig bli till. Hans egenskaper kan prövas och
erhålla en plats i samhället, men hans karaktär måste förbli densamma från
början till slut. Endast så kan denne individ bli den exemplariska nya
människan.
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KAPITEL 5

Den historiska
äventyrsromanen på
1840-talet
VI HARTIDIGARE i avhandlingen konstaterat, att äventyrsintrigen
i den sociala äventyrsromanen har stor betydelse för genrens ambitioner att
utforska och förklara den samtida verkligheten. I Ödets lek närmade sig
Maurits bildningsromanens hjälte, i Stockholms mysterier bidrog de tre äventyrarna
till att skapa en bredare och mer komplicerad sedeskildring.
I fortsättningen ska jag undersöka den sociala äventyrsromanen som histo
risk roman. Det är ingen slump att jag valt att behandla den historiska romanen
sist i avhandlingen. Viktor Rydbergs historiska romaner från slutet av 1850talet utgör nämligen slutfasen i den sociala äventyrsromanens utveckling.
I sin studie av intrigromanen pekar Peter Brooks på det nära sambandet
mellan den popularitet intrigromanen åtnjöt under 1800-talet och samma
sekels trängande behov av historiska förklaringsmodeller. Intrigen förstår han
som ett nödvändigt medel att förbinda händelser och episoder med varandra,
dvs. att ur vardagens oöverskådlighet skapa sammanhang och mening. I vis
sa perioder, skriver Brooks, verkar behovet av intriger vara större än i andra.
1800-talet var en sådan period, vilket enligt Brooks kan förklaras med sekula
riseringen. I takt med att tron på existensen av en gudomlig plan minskade,
ökade både intrigens och historiens betydelse:

As Voltaire announced and then the Romantics confirmed, history
replaces theology as the key discourse and central imagination in that
historical explanation becomes nearly a necessary factor of any thought
about human society: the question of what we are typically must pass
through the question of where we are, which in turn is interpreted to
mean, how did we get to be there? [...] the plotting of the individual or
social or institutional life story takes on new urgency when one no long
er can look to a sacred masterplot that organizes and explains the
world.1
I Brooks förklaring till intrigens dominans i 1800-talets litteratur, blir således
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både bildningsromanen (individens livshistoria) och sedeskildringen (samhällets
livshistoria) genrer som uppstår till följd av en mer generell förskjutning från
en teologisk världsbild till en historisk.
Självfallet kommer detta även att gälla den historiska romanen. Sekularise
ringen leder till en tillbakagång för legenderna och berättelserna om uppenba
relsen, dvs. föreställningarna om det utvalda folket, Gudsriket,Jesu återkomst
m.fl., vilka placerade den mänskligt föränderliga
tiden under evigheten.
Brooks hänvisar till Miltons Paradise Lost som exempel på en uppenbarelsebe
rättelse, vilken slutar med förlossning och en framtida, evig lycksalighet. Den
na typ av berättelse är inte längre möjlig i slutet av 1700-talet, skriver Brooks:
By the end of the Enlightenment, there is no longer any consensus on this
prediction, and no cultural cohesion around a point of fixity which
allows thought and vision so to transfix time. And this may explain the
nineteenth century's obsession with questions of origin, evolution, pro
gress, genealogy, itsforegrounding of the historical narrative as par excellence the
necessary mode of explanation and understanding? (Min kurs.)
Brooks har säkert rätt i att intrigen och den historiska förklaringen (lägg
märke till hur han förbinder de engelska termerna plot och hi-story med var
andra) fick ökad betydelse med sekulariseringsprocessen. Men det är tvek
samt om uppenbarelseberättelserna verkligen försvinner med den historiska
förklaringen. Finns det inte utrymme för föreställningen om ett återupprättat
gudsrike i den historiska förklaringen och företrädesvis i den historiska romanen?
Och är det inte intrigen som förmedlar denna föreställning?
I tidigare kapitel har jag sökt visa hur äventyrsintrigen i den sociala även
tyrsromanen kan äga en rad olika funktioner. Den kan ha en religiöst metafy
sisk innebörd, då författarna med äventyrsintrigens hjälp hävdar förekomsten
av en i världen ingripande försyn — en gudomlig ordning — med vars hjälp
människan skulle föras från det ursprungliga syndafallet fram till ett återupp
rättat paradis påjorden. En liknande utvecklingsprocess, om än mer sekulari
serad, återfinns i den hegelska historiefilosofin, enligt vilken historien betrak
tas som en kamp mellan olika krafter, vilken slutligen ska leda till att den
Absoluta Anden segrar i världen. Båda dessa tankegångar är utopiska: de bär
på föreställningen om en kommande enhet som innebär slutet på Historien.
Båda föreställer sig vidare mänsklighetens utveckling som en resa fram mot
det eftersträvade målet. Men äventyrsintrigen kan även ha en visionär aspekt,
vilken skiljer sig från dess utopiska. Skillnaden mellan den abstrakta äventyrs
intrigen och den dokumentära/realistiska beskrivningen kan erbjuda möjlig
heter att se mera. Aventyrsintrigens visionära aspekt tillåter med andra ord
oväntade möten och situationer och ett prövande av andra möjliga förhåll
ningssätt till världen.
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Utifrån Brooks resonemang om 1800-talets behov av historiska förklarings
modeller — behovet att förstå hur vi har kommit dit vi är — kan det tyckas
naturligt att den socialt-historiska äventyrsromanen framför allt skulle vara
inriktad på att skildra vägen fram till det närvarande, att det endast vore den
kausala sidan av intrigen som skulle tas i bruk. Därmed skulle de utopiska och
visionära aspekter, jag menar karakteriserar den sociala äventyrsromanen,
inte ha någon plats i den historiska romanen. Tilläggas bör dock att även en
historisk förklaring, stödd på den "objektiva" historiska lagbundenheten, har
möjlighet att framkalla bilden av en ^ärran utopisk framtid. Intrigen skulle
därmed vara helt inriktad på att förklara det närvarandes förhistoria, inte på
att utforska det närvarande. I detta kapitel ska jag emellertid visa att det
existerar en annan historisk roman, som inte främst är inriktad på en kausal
förklaring av det närvarandes förhistoria. I denna historiska roman har även
tyrsintrigen en central betydelse.

Lukacs' teori om den historiska romanen
Det mest kända arbetet om den historiska romanen — Georg Lukacs' Der
Historische Roman från 1937 — betonar den historiska romanens förklaringsvär
de. Den historiska romanen uppstod enligt Lukacs inte förrän i början av 1800talet och var en direkt konsekvens av Napoelonkrigen. De historiska romaner
som skrevs innan Walter Scott 1814 framträdde med Waverley är egentligen
inte historiska i den mening Lukacs lägger in i begreppet. Karaktärernas
psykologi och de seder som skildras i dessa romaner tillhör helt författarnas
egen tid.
Napoelonkrigen skapade ett behov av en nationell identitet som gav natio
nens historia ny betydelse. Och det är i dennajordmån av nationell medveten
het som Walter Scott skriver sina historiska romaner. Storheten i dessa är
enligt Lukacs, att de skildrar en objektiv, historisk process, utan att någonsin
anspela på händelser i Scotts egen samtid. Det innebär dock inte att denna
samtid är helt frånvarande i hans romaner. Med ett resonemang hämtat från
Hegel påvisar Lukacs att det i Scotts romaner finns vad han kallar en "nöd
vändig anakronism". Först när historien betraktas ur det närvarandes
perspektiv, blir det möjligt att se de objektiva krafter i historien som leder fram
till det närvarande. Den "nödvändiga anakronismen" innebär därför möjlig
heter till en bättre förståelse av lagbundenheten i den historiska utvecklingen,
som överträffar den som människorna indragna i dethistoriska skeendet hade:
Scott's 'necessary anachronism' consists, therefore, simply in allowing
his characters to express feelings and thoughts about real, historical
relationships in a much clearer way than the actual men and women of
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the time could have done. But the content of these feelings and thoughts,
their relation to their real object is always historically and socially
correct.
Villkoret för att författaren ska kunna se och gestalta de objektiva historiska
krafterna, är dock att han uppfattar det förflutna som en nödvändigförhistoria till
det närvarande.
Att Scott åtminstone omedvetet förstått de krafter i det förflutna som bidra
git till att skapa hans egen samtid, visar det kompositionella greppet med en
neutral, "middle-of-the-road", hjälte. Enligt Lukâcs är denne neutrale hjälte
själva förutsättningen för Scotts objektiva gestaltning av de historiska krafter
na. Scotts hjältar bildar kring sig ett slags neutralt falt, där konflikterna mel
lan olika konkurrerande strömningar utspelar sig, vilket gör den historiska
processens dialektik synlig. Det är denna förmåga till objektiv gestaltning —
förmågan att skildra historien som en dialektisk process av sinsemellan mot
stridiga krafter — som enligt Lukâcs saknas hos Scotts efterföljare. Särskilt
riktar han sig mot författare som Vigny och Victor Hugo. Den senares histo
riska romaner karakteriserar han på följande vis:
Victor Hugo constructs his historical novels basically according to the
[...] principle of decorative subjectivization and moralization of history
[...]. For him [...] history is transformed into a series of moral lessons for
the present. It is very characteristic that he should turn precisely this
work of Scott [dvs. romanen Quentin Durward] — a model f or the objective
presentation of contending historical forces — by means of his interpretation
into a moralizing fable intended to demonstrate the superiority of virtue
over vice.4 (Min kurs.)
Om författaren således inte äger insikt om den nödvändigaförhistorien, dvs. inte
förmår skildra historien som en linjär process som förklarar det närvarande —
produkten av denna process — så kommer det "historiska" i den historiska
romanen bara att bli ett slags förklädnad för en subjektiv moralisk diskussion
som egentligen endast angår författarens samtid.
Det är intressant att jämföra Lukâcs' definition av den historiska romanen
med mottagandet av den sociala äventyrsromanen under 1840- och 50-talen.
Som jag tidigare visat jämfördes ofta Walter Scott med Victor Hugo. I denna
jämförelse var det Scotts objektivitet och förmåga att låta det ideala smälta
samman med det reala som hyllades, medan man betraktade Hugos skildring
ar som subjektiva och "gräsliga". En annan förtjänst hos Scott var att hans
skildring av det förflutna kunde jämföras med eposet. Många kritiker betrak
tade också hans verk som det ouppnåeliga mönstret för det "moderna eposet",
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dvs. romanen. Hegelianen B. E. Malmström menade i sin uppsats "Ar vår tid
poetisk?" att romanen för att bli konst endast kunde befatta sig med det för
flutna. Om litteraturen sökte skildra samtiden, skulle den hamna i en härva av
moraliska ställningstaganden, med vilka den inte hade att skaffa. Om den
sysselsatte sig med etiska problem skulle den enligt samme kritiker "urarta"
till tendensroman och didaktik. Endast i gestaltningen av det förflutna, där idé
och realitet smält samman till en enhet, kunde konsten uppnå sin sköna och
rena objektivitet.
På liknande vis resonerar Lukâcs om Walter Scott: "Scott very seldom
speaks of the present. He does not raise the social questions of contemporary
England in his novels
Med sin förmåga att objektivt gestalta det för
gångna — den nödvändiga förhistorien — kommer hans verk därför att likna
eposet, menar Lukâcs: "In the entire history of the novel there are scarcely any
other work — except perhaps those of Cooper and Tolstoy — which come so
near to the character of the old epos."6 På samma sätt som Malmström me
nade att gestaltningen av det förgångna var en förutsättning för den objektiva
enheten av ideal och verklighet, blir Scotts romaner för Lukâcs ett slags objek
tiv enhet av sken och väsen, form och innehåll. För trots att Lukâcs, till
skillnad från Malmström, menar att romanen kan gestalta samtiden, är det
ändå Scotts romaner med deras neutrale hjälte och deras gestaltning av den
nödvändiga förhistorien, som för Lukâcs kommer att utgöra mönstret även för
samtidsgestaltande romaner. Balzacs Comedie humaine blir därför i Lukâcs'
läsning en serie historiska romaner, eftersom de objektivt gestaltar kollideran
de och konkurrerande krafter i samtiden. Lukâcs skriver om Balzac att hans
verk är en förlängning av den historiska romanens objektiva gestaltning:
"This extension of the historical novel into an historical picture of the present,
this extension of the portrayal of prehistory into the portrayal of self-experienced history [...]."7
I Lukâcs variant av den marxistiska estetiken blir därför Scotts historiska
roman i praktiken normen för alla romaner. Där träder den samhälleliga verk
lighetens objektiva väsen fram oförmedlat. Där finns ett organiskt uttryck för
verkligheten i sin totalitet. Som en kritiker av Lukâcs' estetik uttrycker det:
the genre which most fully permits the shining through of an unmediated content is the historical novel, which becomes virtually identical
with the novel form itself. [...] Since the function of form is to negate
itself, to be totally transparent, any laying bare of the form principle, any
disjunction between world and fictional "world", must destroy, along
with the illusion of nonfictionality, the appearance of objective histori
cal laws.8
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Den svenska historiska romanen
Också Erik Lindström tar i sin studie av Walter Scott och dennes inflytande
på den historiska romanen i Sverige fasta på det objektiva draget i Scotts
romaner. Scotts arbeten karakteriseras enligt Lindström av en "strävan efter
objektivitet och verklighetsstämning", och där finns en "anda och ton av upp
höjd opartiskhet och allmänmänsklig sympati".9 Även Lindström betraktar
Scotts romaner som en utveckling av eposet: "trots alla dramatiska inslag
förlorar ju Scotts romandikt aldrig eposets lugna ton och jämna flöde".10
I sin genomgång av Scottreceptionen i Sverige från 1830 till 1850 menar
Lindström, att det till en början var Scotts realism som tilltalade de liberala
och anti-fosforistiska kritikerna. För en idealrealistisk kritiker som J. E. Rydqvist blev Scott mönstret för den eftersträvade sammansmältningen av idealt
och realt. I början av fyrtiotalet avtog emellertid Scotts inflytande hos kritiker
na till förmån för bl.a. Dumas och Sue, men snart tog åtminstone de akademis
ka kritikerna sin hand från den Sueinfluerade romanen, varigenom Scotts
betydelse åter ökade.
Lindström tar upp Malmströms verksamhet till behandling, som exempel
på hur kritiken svängde på fyrtiotalet. I fyrtiotalets början skrev Malmström
artiklar som kännetecknas av "ett friskt begär att anamma de nya tidsdoku
menten"11, bl.a. hyllningar av George Sand och Eugène Sue, bägge artiklar
na publicerade i Intelligensbladet. Men redan 1846 förändrades Malmströms
inställning, och i början av femtiotalet publicerade han "Ar vår tid poetisk?"
i vilken han ger uttryck för en mycket negativ hållning till "den 'reformatoris
ka genre', han tidigare sökt uppskatta' '.12 Denna artikel, menar Lindström, är
representativ för de akademiska kritikernas inställning, vilken åter leder till en
positiv värdering av Scotts romaner.
Lindström jämför Malmströms artikel, som inte nämner Scotts namn di
rekt, med en recension av Fänrik Ståls sägner ur Frey 1849, i vilken Scott hyllas
som föredömet för den moderna litteraturen. Malmströms artikel och hans
recension innehåller likartade tankar om att konsten endast kan behandla den
historiskt avslutade händelsen och att den inte har med samtiden att skaffa.
Tanken att konsten bara kan befatta sig med det förflutna leder, enligt Lind
ström, till att Scott och den historiska romanen på nytt träder i förgrunden
inom litteraturen. Emellertid tar det längre tid innan Sue förlorar sitt inflytan
de — och Scott i motsvarande grad ökar sitt — hos "den stora publiken, den
icke-akademiska kritiken och romanförfattarna själva", skriver Lindström.13
När Lindström sedan övergår till att diskutera 1840- och 1850-talens svens
ka historiska roman, blir denna regelmässigt betraktad som ett avsteg från det
mönster Scott uppställt. Det negativa draget i den svenska historiska romanen
hänför Lindström vanligen till Sues inflytande, och särskilt hans intrigteknik.
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Men vid sidan av detta skadliga element kan han även spåra influenser från
Walter Scott. Dessa partier karakteriserar han med positivt laddade om
dömen som "realistisk miljö- och karaktärsskildring" och "objektiv" gestalt
ning. Så blir exempelvis en "en genrebild med Staffansgossar och deras visor"
i Carl von Zeipels roman Seton (1847) något som kommer från Scott, medan
det "tendentiösa" inslaget "med en hatfull och hämndgirig regifigur i
centrum" härrör sig från Sue.14 I von Zeipels följande roman Desammansvurne
eller Mord och kröning (1849) har det fördärvliga Sueinflytandet tagit över helt.
I denna roman finns inte den minsta tillstymmelse till Scottsk objektivitet:
"Gängse romanmotiv och effektmedel fylla romanen, och intet av den klassis
ka historieromanens trygga objektivitet och episka bredd vederkvicka en läsa
re. Huvudintrycket är ett helt annat och visar, att ämnesvalet inte innebar
någon garanti mot den moderna sensationsromanens härjande erövringar."15
Man lägger märke till hur nära idealrealismens idyll Lindström lägger sig när
han uttrycker sin saknad efter en trygg objektivitet.
Almqvists roman Herrarne på Ekolsund (1847) trampar också "på i Sues fjät
såväl som i Dumas' ".16 Ridderstads historiska romaner Svarta Handen (1848),
Drabanten (1849-50) och Fursten (1852) följer Sue i spåren och bjuder "den
svenska publiken på en anrättning hetsigt kryddad efter den franske mäster
kockens metod".17 Lindström tvingas dock motvilligt erkänna Ridderstads
handlag med genren: "Med alla sina fel, alla sina grova effekter, sina stilistis
ka försyndelser o.s.v. har dock Ridderstads romanfabulering en rivande fart,
ett intensivt grepp, som förklara dess publikframgång. Han tar sin sak på
allvar och går helt upp i sina romanintriger — en icke oviktig förutsättning för
i ft
denna sorts litteratur."
Lindström iakttar emellertid en annan gren av den historiska romanen
under fyrtiotalet, mindre influerad av Sue än av Scotts antikvariska och etnografiskt-realistiska intresse. Även denna gren innebär ett avsteg från Scotts
mönster, men på ett annat sätt. Den inleds med Crusenstolpes Morianen
(1840-44), som enligt Lindström skapar en "alltid tvivelaktig, under hans
hand högst förkastlig genre".19 Crusenstolpes verk är mer att betrakta som
historisk-politisk krönika än som roman, menar Lindström, och detta gäller
även författare till historiska arbeten som C. D. Arfvedson och V. F. Palm
blad. Hos Arfvedson finner man enligt Lindström, "historieromanens råstoff
men ytterst föga av förädling. Mer än annars kan man därför tala om olämp90
lig bastardform mellan historievetenskap och roman". En liknande krönike
karaktär har, menar Lindström, Palmblads historiska skildring Aurora Königs
mark (1846-49): "Aurora Königsmark kan icke betecknas som roman. Den
hör till den krönikeartade hybridformen, den är i egentligaste mening en släkt
krönika [...]."21
Lindström hittar bara en enda roman under fyrtiotalet och det begynnande
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femtiotalet som åtminstone delvis passar in i det scottska mönstret. Det är
Pehr Sparres Sjökadetten i Konung Gustaf III: s tid (1850). I denna finner Lind
ström ansatser till den "trygga objektivitet" och realism som kännetecknar
Scotts romaner, trots att även Sparre verkar ha influerats av det sueska intrigmakeriet. Lindström skriver: "I jämförelse med tidens härskande romantyp
framkallar denna sjöroman en viss trygghetskänsla genom miljöskildringens
tyngd och bredd och situationsmålningens vardagligt dröjande ton, även om
dess fiktiva händelser i och för sig inte verka så mycket trovärdigare."22

Två olika slags historieuppfattningar
Den dominerande teorin om den historiska romanen baseras isista hand på en
linjär, evolutionistisk historieuppfattning. Ur denna framgår helt naturligt
kraven på att den historiska romanen ska gestalta en objektiv totalitet förank
rad i historiska fakta, vilket i sin tur förutsätter en realistisk metod. Eftersom
den historiska romanen tycks vara historicismens litterära genre, och denna
historicism ännu i större eller mindre grad behärskar vårt sätt att uppfatta
historien, är det svårt att laborera med andra definitioner av den historiska
romanen. (Historicismen betraktar ju moral, rätt, religion och andra kultur
former som produkter av den historiska utvecklingen och förnekar deras bero
ende av tidlöst giltiga normer.) Det är därför inte alldeles lätt att se det norma
tiva i Lukacs' teori, eftersom den ligger så nära vår egen historieuppfattning,
enligt vilken det förflutna verkligen är en nödvändig förhistoria. En roman som
exempelvis utspelar sig i medeltiden, men främst är upptagen av att utforska
allmängiltiga etiska värden och moraliska konflikter, är därför ofta svår att
acceptera som historisk roman.
Vi tenderar att betrakta den historiska romanen framför allt som en förkla
ring, baserad på ovedersägliga historiska "fakta", till det närvarande. För att
använda Peter Brooks formulering: vi söker i historien få svar på frågan
varifrån vi kommer, för att kunna förstå vilka vi är. Men förutsätter inte en
sådan fråga, att vi redan har en föreställning om vilka vi är och varifrån vi
kommer? Ty i historien kan kan man inte söka på måfå. Historien kan endast
få k araktären av en nödvändig förhistoria, om vi redan vet resultatet av denna,
vilket i sin tur styr selektionen av det nödvändiga i förhistorien. För att förstå
vad i det förflutna som haft betydelse för vår samtid, måste vi med andra ord
redan känna denna samtid. För att kunna skildra historien på ett "korrekt" och
"objektivt" vis, måste man vara medveten om vad man är eller var man befin
ner sig i nuet och ha en föreställning om hur framtiden kommer att se ut. Det
är också därför som historiefilosofier som den hegelska har lätt för att bli en
sidiga — dvs. slå vakt om den enda möjliga förhistorien — och tangera det
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mytologiska tänkandet. Framtiden kommer att gestalta sig som den upp
gjorda planen, med stöd i den historiska förklaringen, föreskrivit.
Om man emellertid inte har ett klart och färdigt svar på frågan om vem man
är i nuet, kan man inte heller presentera en historisk berättelse i form av en
linjär, objektiv och nödvändig förhistoria. Då kommer frågan om vilka vi är att
hela tiden överskugga frågan varifrån vi kommit. Det sättet att fråga leder
fram till en annan historisk roman. Denna blir på en och samma gång både
mer samtidsrelaterad och allmängiltig. Intresset kommer att fokuseras på
etiska problem och använda historien antingen som en jämförelse med nuet
eller som ett sätt att distansera sig från nuet.
Det är alltså inte möjligt, menar jag, att som Brooks entydigt förbinda intri
gens popularitet under 1800-talet med behovet av historiska förklaringar, i sin
tur en följd av den tilltagande sekulariseringen. Brooks tes äger giltighet för
den "hallstämplade" historiska romanen, där intrigen har en explikativ
karaktär och för vilken Walter Scotts romaner tjänar som modell. Men det
existerar alltså även en annan typ av historisk roman, som jag vill kalla den
historiska äventyrsromanen, där intrigen har funktionen att pröva egenskaper
och utforska moraliska värden. Brooks frågor: vilka är vi? och varifrån har vi
kommit? kan alltså inte ställas som generell utgångspunkt för den historiska
romanen. Frågorna genererar två olika romantyper. Min tes är att från mitten av
1840-talet och en bit in på 50-talet dominerar i Sverige den historiska roman,
som söker svar på frågan vilka vi är. Den andra typen av historisk roman, som
söker svar på frågan varifrån vi kommit och vart vi är på väg, kommer sedan
att bli alltmer förhärskande. Denna förändring har naturligtvis historiska och
politiska orsaker. Den första typen skrevs i en orolig och förrevolutionär tid.
Den andra kommer att bli alltmer dominerande i och med reaktionen på
revolutionsåret 1848.

Svanbergs tes om den historiska romanen
Innan jag går in på 1840- och 50-talens olika typer av historiska romaner, och
i detalj analyserar några av dessa, vill jag emellertid granska Victor Svanbergs
tes om den historiska romanen i Sverige. Svanberg hävdar, att det existerar ett
direkt samband mellan vad han kallar renässansen för den historiska romanen
på femtiotalet och den s.k. femtiotalsliberalismen. Denna kännetecknas av
moderation och måttfullhet och är en reaktion på 1840-talets radikala och
visionära liberalism.
Viktor Rydbergs val av "romanart" är därför ingen tillfällighet, skriver
OQ
Svanberg. Eftersom femtiotalsliberalismen var mycket negativt inställd till
fyrtiotalets samtidsroman och Rydbergs beskyddare och arbetsgivare S. A.
Hedlund var en typisk femtiotalsliberal, tvingas Rydberg fly undan i den
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historiska romanen för att i denna form förkläda sina demokratiska frihetsoch revolutionsdrömmar.24 Svanberg skriver, att femtiotalsliberalismen
aktivt gynnade romaner av Scotts typ och ogillade den Sueinfluerade samtids
romanen: "Femtitalsliberalerna, bland andra Hedlund, arbetade nämligen
på en renässans för den historiska romanen med syfte att avleda författarnas
intresse från de ensidigt tendentiösa och rafflande samtidstavlorna i Sues
maner [...] och i stället inympa på dem en opartisk realism, som tidsavståndet
inbjöd till och Walter Scott givit så ypperliga föredömen i."25
Femtiotalsliberalernas kur misslyckades dock vad gäller Rydbergs roman
Fribytåren på Östersjön, anser Svanberg. Där finns ingen opartisk realism â la
Scott, romanen kännetecknas tvärtom av en kraftfull polemik mot samtida
förhållanden: "Detta frenetiska angrepp riktar sig ej mot något dött och ofar
ligt utan mot något både levande och hotande. [...] Den historiska romanen
är i själva verket en förklädd aktuell tendensroman f...]."^6
Tvånget att förkläda den sociala kritiken i den historiska romanens form
gällde emellertid inte endast Rydbergs författarskap. Alla författare tvingades
att överge samtidsskildringen på femtiotalet till förmån för den historiska
romanen:
Under det föregående skedet hade den historiska diktningen måst
lämna försteget åt samtidsskildringen, åtminstone så långt liberala
tänkesätt voro en makt. Men i femtitalsliberalismens arbete för en smak
förädling ingick en frappant vänlig hållning mot den historiska roma
nen. Här funno dess förkämpar en ofarlig ersättning för den föregivet
aktuella, men därför så mycket mer stötande fantastiska skräck- och
tendensdiktning, som de avskydde och förföljde. Efter motgångar som
"Sveriges Sue" kunde Ridderstad ostraffat ta skadan igen i hov- och
intrigromaner från gångna tider. Samma väg vandrade Herman Bjur
sten, och Rydberg [...] 27
.
Svanbergs teser är delvis riktiga. Förändringar inom den svenska libera
lismen, och det förändrade tidsläget överhuvud, skapade preferenser hos kri9R
tikerna för en "levande och sund realism" inom litteraturen, vilket ledde till
en hård kritik av den sociala samtidsskildringen (se kap. 2). Kritiken ledde till
att samtidsskildringen efter 1853, då Bergstedt gör ned Ridderstads Far och son,
nära nog helt lyser med sin frånvaro. Det tycks således som om samtliga ännu
verksamma författare använder sig av den historiska romanen för att uttrycka
sin sociala kritik.
Svanberg tar dock inte hänsyn till att det även på fyrtiotalet skrevs historis
ka romaner. Ridderstad, som ju är ett av Svanbergs exempel, publicerade två
av sina mest populära historiska romaner på fyrtiotalet, Svarta Handen (1848)
och Drabanten (1849-50), samt en tredje Fursten (1852), innan Bergstedts kritik
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av Far och son. H erman Bjurstens historiska roman Gyltas grotta publicerades
visserligen inte som bok förrän 1853, men den ursprungliga versionen gick
redan 1848 som följetong i Jönköpingsbladet under titeln Den fridlöse,29 Även
Almqvists historiska romaner Syster och bror o ch Herrarne på Ekolsund hör till
fyrtiotalet och Kiellman-Göranson skrev två historiska romaner, Abednego
(1846-47) och Trollets son (1848), innan han publicerade samtidsromanen
Westerlånggatans engel (1850).
Frågan är alltså om Svanbergs utelämnande av dessa fyrtiotalsromaner rör
sig om ett slarvigt förbiseende, eller om han helt enkelt inte räknar dem som
historiska romaner femtiotalsliberalismen mening, dvs. "objektiva" och "rea
listiska" i Scotts anda. Det senare är det mest sannolika. Därmed har Svan
berg inte insett att skillnaden mellan fyrtio- och femtiotalsliberalismen inte
endast består i att samtidsskildringen överges till förmån för den historiska,
utan att även en historisk roman ersätts av en annan. I fortsättningen ska jag
uppehålla mig vid denna övergång och belysa den genom nedslag i några
olika historiska romaner från slutet av fyrtiotalet fram till Rydbergs Den siste
athenaren (1859).

Fyrtiotalets historiska äventyrsroman
Mitt första exempel är C. F. Ridderstads Svarta Handen, publicerad 1848 i
N. H. Thomsons läsebibliotek Nya Svenska Parnassen. Jag har valt att göra en
ingående analys av denna roman, eftersom den så tydligt illustrerar äventyrs
intrigens betydelse i den historiska romanen under fyrtiotalet.
Svarta Handen är den första av tre stora historiska romaner som Ridderstad
skrev, av vilka två, Svarta Handen och Drabanten, tillkom före Stockholms myste
rier. Äventyrsintrigen i Svarta Handen har dock en annan funktion än i samtids
romanen Stockholms mysterier. Aventyrsintrigen i den senare romanen tillhör,
som ovan påpekats, vad Bachtin definierar som äventyrs- och vardagsromanen s
kronotop. Förutom att äventyrsintrigen alltså tjänar till att gestalta äventy
rarnas utveckling från en icke-stabil position fram till ett slags hemkomst i
slutet av romanen, är den framför allt ett medel att gestalta de olika klassernas
privata liv i staden, där äventyrarna som ett slags "tredje personer" avlyss
nade och utspionerade dessa privata vardagsliv.
Äventyrsintrigen i Svarta Handen, och i fyrtiotalets historiska äventyrsroman
överhuvudtaget, ligger närmare den kronotop Bachtin kallar äventyrets pröv
ningsroman, även om den självfallet är en utveckling och variant av denna. I
Svarta Handen förekommer inget nedstigande i den "låga" vardagen och inga
försök att blicka in i de olika klassernas privata liv.
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Äventyrets prövningsroman
Vad kännetecknar då äventyrets prövningsroman enligt Bachtin? Grundintrigen
går ut på att pojke möter flicka och att ögonblicklig förälskelse uppstår. Av
olika skäl kan de emellertid inte gifta sig genast. Olika hinder försenar bröllo
pet. De skiljs åt, söker efter och finner varandra bara för att på nytt skiljas. De
förälskade upplever en rad svårigheter och äventyr: föräldrarna motsätter sig
deras förening, de flyr, blir överfallna av pirater och fängslas; de säljs som sla
var, drabbas av skendöd, inbillade svek, prövning av deras kyskhet och trohet,
lögnaktiga beskyllningar för brott. Hjältarna finner till sist sina släktingar och
sina föräldrar, om dessa inte tidigare varit kända. Möten med oväntade
vänner eller oväntade fiender har även stor betydelse. Intrigen slutar med att
de älskande förenas i äktenskapet.
Handlingen utspelas vanligen i flera olika länder. Romanerna innehåller
ofta detaljerade beskrivningar av typiska drag i länder, av städer, olika bygg
nader, konstverk etc. Därutöver förekommer gärna reflexioner över religiösa,
filosofiska, politiska och vetenskapliga teman.
Till äventyrets prövningsroman hör vidare vad Bachtin kallar äventyrstid. Intri
gen i romanerna rör sig mellan två biografiska moment, två viktiga händelser
i hjältarnas liv, nämligen deras förälskelse respektive deras äktenskap. Men
det är inte dessa moment som är viktiga i r omanen. Det viktiga är vad som
händer mellan de biografiska momenten. Egentligen, skriver Bachtin, borde
ingenting ligga mellan dessa moment. Hjältarna är nämligen helt oförändrade
av det som händer dem mellan förälskelsen och äktenskapet. Varken deras
karaktärer eller deras kärlek påverkas på något sätt. Bachtin skriver:
Det är som om ingenting inträffat mellan dessa två moment, som om
äktenskapet ingicks dagen efter mötet. Två angränsande moment i det
biografiska livet, i den biografiska tiden, har direkt sammanfogats. Det
avbrott, den paus, den hiatus som uppkommer mellan dessa två omedel
bart angränsande biografiska moment och inom vilken hela romanen är
uppbyggd, ingår inte i den biografiska tidsräckan, det ligger utanför den
biografiska tiden och ändrar ingenting i hjältarnas liv, tillför inte deras
liv någonting. Det är ju fråga om en hiatus utanför tiden mellan två
OA
moment i den biografiska tiden.
Eftersom detta avbrott — äventyrstiden — inte är begränsad till en bio
grafisk tidsräcka, kan äventyren följa på varandra i en utomtidslig och nära
nog oändlig kedja. Aventyrstiden rymmer inga som helst begränsningar. I den
tidiga grekiska romanen finns inte heller någon historisk lokalisering av även
tyrets tid. Den värld som gestaltas, saknar alla kännetecken på historisk tid,
varje spår av samtid.
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Aventyrstiden styrs primärt av slumpen, menar Bachtin. Äventyrstiden
bildas därför av tillfälliga samtidigheter och osamtidigheter:
Den äventyrliga "slumpens tid" är en specifik tid då irrationella krafter
blandar sig i människans liv; en inblandning av ödet (tuche), gudar,
demoner, magiker och trollkarlar. I nyare äventyrsromaner är de
romanskurkar, vars vapen är den tillfälliga samtidigheten och den
tillfälliga osamtidigheten: de "lurar på", "väntar ut", "slår till", "plöts
ligt" och "just då".31
Aventyrstidens moment, skriver Bachtin, ligger i skärningspunkterna i ett
normalt händelseförlopp, "i en normal livsräcka, i en orsaks- eller menings
räcka, i de punkter där denna räcka bryts och lämnar plats för de icke-mänskliga krafternas intrång — ödet, gudarna, skurkarna".3^
Dessa krafter, menar Bachtin, har initiativet i äventyrstiden. Hjältarna
agerar visserligen genom att fly, försvara sig, kämpa emot etc., men initiativet
är inte deras. Det som gör att man kan tala om den grekiska äventyrsromanen
som en prövningsroman, är just denna passivitet hos hjältarna. För även om
hjälten i en sådan äventyrstid är passiv, oföränderlig och allt bara händer
henne, är hon trots allt en levande människa som utstår denna lek av ödet.
Bachtin tillägger: "Och inte bara utstår — hon bevarar sig själv och för oför
ändrad med sig sin absoluta identitet med sig själv ur detta spel, ur alla ödets och
slumpens växlingar."33 Det är alltså hennes trohet mot sig själv som prövas i
den grekiska äventyrsromanen. Denna prövning, menar Bachtin, har förbin
delser med djupa skikt i den folklore som existerade före klassamhällets upp
komst. Prövningen bevarar "ett mycket värdefullt korn av en folklig mänsklig
het och tron förs vidare på människans oförstörbara förmåga i hennes kamp
mot naturen och mot alla icke-mänskliga krafter".34
Den historiska äventyrsromanen på 1840-talet skiljer sig naturligtvis på en
rad punkter från den grekiska romanen, men tillhör ändå dess tradition. Som
Bachtin påpekar är det "naturligtvis inte nödvändigt att en hel roman är upp
byggd på en äventyrstid av grekisk typ, det räcker med en tillsats av element
ur denna tid till de övriga tidsräckorna för att de fenomen som sammanhäng
er med dem oundvikligen skall framträda".35
Jag övergår nu till att undersöka äventyrsintrigens betydelse i Svarta Handen.
Min avsikt är att diskutera vilken roll kronotopen "äventyrets prövnings
roman" spelar i fyrtiotalets historiska roman och hur det mönster Bachtin
urskiljer i den grekiska romanen förändras och varieras i denna.
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Äventyrsintrigen i Svarta handen
Utgångspunkten för Ridderstads roman är lynchningen av riksmarsalken
greve Axel von Fersen i Stockholm den 20 juni 1810. Mordet föregicks av
rykten som gjorde gällande, att den folkkäre prinsen och tronföljaren Carl
August skulle ha förgiftats av motståndare till 1809 års statskupp och politik,
von Fersen betraktades som den främste företrädaren för denna legitimistiska
riktning och utpekades tillsammans med sin syster som den ansvarige för för
giftningen. När von Fersen, i enlighet med sina plikter som riksmarsalk, förde
den döde prinsen in i huvudstaden, attackerades han av stenar från en upp
retad folkmassa. Slutligen massakrerades han till döds medan beväpnade
trupper passivt åsåg det hela. Det verkar således som om även högt uppsatta
personer hade ett finger med i mordet.36
Det är inte bara mordet på von Fersen som utgör det historiska innehållet i
Svarta Handen. Även von Fersens tidigare bakgrund som Marie Antoinettes
älskare, och valhänt organisatör av kungaparets flykt ut det revolutionära
Frankrike, har stor betydelse i romanen (flyktförsöket 1791, som stoppades i
Varennes, ägde rum 20 juni, dvs. samma datum som von Fersen lynchades,
vilket får en viss betydelse i romanen). Skälen till att Ridderstad förlägger
romanens handling till tiden för fersenska mordet är troligen både von Fersens
förbindelse med franska revolutionen och hans död i ett av de första folk
upploppen i Sveriges historia. Det måste ha varit lätt att dra analogier till
båda händelserna revolutionsåret 1848.
von Fersen spelar emellertid en tämligen undanskymd roll i romanen. Intri
gens motor är skurken och hämnaren greve de la Vauvenard. Romanen bör
jar med att den förklädde Vauvenard uppsöker von Fersen och senare hans
vän, baron Anton Ankarsparre. Till båda lämnar han ett anonymt meddelan
de som lyder: "Den 20juni — hämd". Anton Ankarsparre är romanens hjälte
och när läsaren första gången möter honom har han blivit förälskad i roma
nens hjältinna, Ange. Men Ange är dotter till skurken de la Vauvenard, vilket
innebär problem för de älskande.
Vid sidan av denna dominerande handling finns också ett par biintriger,
vilka framför berör Anton. Den ena handlar om att Konrad, Antons betjänt,
tror att det är Anton som förfört hans fästmö Rikissa, och därmed orsakat
hennes vansinne. Konrad ruvar nu på hämnd gentemot Anton. Den andra biintrigen behandlar Antons styvmor friherrinnan och hennes son, Antons halv
bror Robert, och har sin bakgrund i Ankarsparres släkthistoria. Soldan, släk
tens stamfar, var officer i Karl XII:s armé och adlades av konungen. I sin nya
ställning och med sin nyvunna förmögenhet, försköt
Soldan sin dotter när
hon, mot hans vilja, gifte sig långt under sitt nya stånd. I sitt testamente gjor
de Soldan dottern arvlös, och lät dessutom infoga en passus om att prästen vid
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varje bröllop skulle fråga den senast döde ättlingen Ankarsparre, om denne
hade något att invända mot äktenskapet. Om den döde, som i sin kista skulle
närvara vid förrättningen, inte yttrade något, skulle det tolkas som att han
samtyckte (detta villkor kommer att fa stor betydelse i romanen). När Soldan
gjorde sin dotter arvlös, delades släkten i två grenar: den förmögna som utgick
från Soldans son och den fattiga som utgick från den trotsiga dottern. När
Antons mor, som tillhörde den förmögna grenen, dog, gifte fadern om sig med
en kusin till modern. Denna kusin, friherrinnan, tillhörde den fattiga grenen.
Hennes son, Robert, fick därför ingen del av den ankarsparrska förmögen
heten, som helt tillföll Anton. Detta är skälet till Roberts avundsjuka och hat
gentemot Anton. Även friherrinnan hyser agg mot Anton och tillsammans
intrigerar de mot hans liv.
Båda bihistorierna är emellertid underordnade den komplott som Vauvenard riktar mot von Fersen och Anton. Jag ska nu söka redogöra för denna
något omständliga huvudintrig.
När Anton får biljetten med budskapet om hämnd den 20juni, börjar också
äventyren i romanen. Det är Konrad som överlämnar biljetten, som han mot
tagit av den för honom okände Vauvenard. Innan dess uppsöker han emeller
tid Robert, för att med honom göra upp en plan för att döda Anton. När han
sedan lämnar fram biljetten, får h an ingivelsen att säga att den okände väntar
på Anton i Kungsträdgården. Där tänker Konrad mörda Anton.
Innan Anton beger sig till mötesplatsen, uppsöker han von Fersen för att
med honom diskutera biljettens innehåll. Tillsammans begrundar de sitt
gemensamma förflutna för att få reda på vem som har skäl att hämnas på dem
båda. Anton är övertygad om att motivet måste sökas i händelsen vid
Varennes, där han som yngling stred vid von Fersens sida för att rädda kunga
paret.
Nyfiken beger sig Anton därefter ensam till Kungsträdgården. Där har det
samlats en stor folkmassa och plötsligt uppstår ett slagsmål som Anton oför
skyllt finner sig indragen i. Han blir fråntagen sitt svärd men lyckas försvara
sig med en påk. Till sist dukar han dock under för övermakten. Innan han för
lorar medvetandet tycker han sig skymta Konrads ansikte. I sista stund ingri
per emellertid Ange och Vauvenard och räddar honom från en säker död.
Vauvenard räddar honom för att han vill vara ensam om hämnden, Ange för
att hon är förälskad i honom. Efter räddningen, medan Ange och Anton sam
talar, skaffar sig Vauvenard kontroll över den tillfångatagne Konrad genom
att hota att avslöja honom för Anton och överlämna honom till polisen. Han
tilltvingar sig även en skrivelse, av vilken det framgår att friherrinnan hyser
onda avsikter gentemot Anton. När Vauvenard sedan lämnar skrivelsen till
friherrinnan vinner han hennes förtroende.
Vauvenards nästa steg riktar sig mot von Fersen. Han utnyttjar dennes
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svaghet för Marie-Antoinette och aristokratiska dygder. Vauvenard är
hemmastadd i magi och lockar von Fersen att inta en drog som kan visa
honom det förflutna och det tillkommande. Vauvenard står i begrepp att mör
da den omtöcknade von Fersen, när Anton och von Fersens trotjänare Cesar i
sista stund kommer till undsättning. Vauvenard flyr och förnyar sitt mord
försök, men von Fersen räddas på nytt av Cesar. Ändå förlorar inte Vauve
nard sitt inflytande över von Fersen. Den senare är tvärtom tacksam gentemot
Vauvenard, som gjort det möjligt för honom att i drömmarna kunna åter
vända till Marie-Antoinettes hov.
Under tiden träffas Anton och Ange i hemlighet. Ange är medveten om sin
fars hämndplaner och hans önskan om att även hon ska ta del i dessa. Hennes
kärlek segrar dock över fadersauktoriteten och hon börjar alltmer sky fadern.
Vauvenards strategi mot Anton går ut på att få honom att förlora tron på till
varon, och han söker nu så split mellan de älskande. Med det syftet bjuder han
in de älskande samt Robert och friherrinnan till en sammankomst hos lands
hövding Ros, sedan han först sagt Anton att Ange älskar en annan, och Ange
att Anton har en annan kvinna. Konrad för dit den vansinniga Rikissa, efter
som han tror att Anton tidigare varit kär i henne, och Vauvenard förutspår
löjtnant Ros — landshövdingens son — att han ska träffa en vacker kvinna
som förälskat sig i honom. Landshövdingen har också en dotter, Hildegard,
som Robert är förtjust i. Hildegard är emellertid förälskad i en annan man,
Antons vän Gustaf Kyhle, som hon kommit överens om att träffa i trädgårdens
paviljong vid den tidpunkt då de andra gästerna anländer.
Först till platsen kommer Anton och träffar där Rikissa. De bägge placerar
sig i en salong med utsikt mot trädgården och paviljongen. Därefter anländer
Ange. Hon ser en man och en kvinna inbegripna i ett kärleksfullt samtal med
varandra och övertygas om att Anton svikit henne. I detsamma närmar sig
löjtnant Ros paviljongen. Ädelmodigt beslutar Ange sig för att varna de
älskande genom att locka bort löjtnanten från platsen. Detta ser Anton från
sitt fönster i salongen och missförstår det som en kärleksfull invit. Under tiden
lämnar Hildegard och Gustaf paviljongen. Hildegard träffar Ange och för
klarar att Gustaf, inte Anton, är hennes älskade.
Så anländer även Robert och friherrinnan. Av Vauvenard får de veta att de
var och en på sitt håll planerar att mörda Anton. Friherrinnan avråder sin son
från att besudla sig med brott. Robert, å sin sida, vill inte att modern ska ha
något med attentatet att göra. På Vauvenards inrådan för de sitt samtal under
det fönster där Anton sitter. När Anton får höra om de svekfulla planer styv
modern och halvbrodern har, får hans tro på mänskligheten sig en kraftig
knäck, alldeles såsom Vauvenard beräknat.
Samtidigt fås ter Vauvenard Anges uppmärksamhet på paret isalongsfönst
ret. Anges svartsjuka flammar upp på nytt, när hon ser Anton med en okänd
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kvinna. Men så kommer Rikissa ut, och när Ange inser att hon är vansinnig
återfår hon sin tro på Anton.
Vauvenard har dock fler överraskningar i beredskap. Han har lovat Robert
Hildegard. Men Gustaf Kyhle har hos landshövding Ros anhållit om Hilde
gards hand och erhållit dennes välsignelse. Det visar sig att Vauvenard har en
hållhake på landshövdingen, nämligen en spelskuld som landshövdingen
tagit på sig för att rädda en fransk kamrat vid tiden för revolutionen. Får inte
Robert gifta sig med Hildegard, hotar Vauvenard att driva in skulden, vilket
skulle ruinera den gamle mannen och dra hans namn i vanära. Inför dessa
utsikter tvingas landshövdingen och Hildegard ge vika. Istället för att förenas
med sin Gustaf blir Hildegard således förlovad med Robert.
I ett sista försök att skapa missämja mellan Anton och Ange söker Vauve
nard locka löjtnant Ros att förföra Ange. Ange är en stolt natur, förklarar han
för löjtnanten, och måste därför tas med storm. Eggad av hennes fars upp
maning, förgriper sig löjtnanten på henne. I sista stund räddas hon emellertid
av Anton. Tidigare hade löjtnanten utmanat Anton på duell och nu skyndar
de bägge iväg för att utkämpa den, Anton fortfarande i övertygelsen att Ange
bedragit honom. Vauvenard följer efter, och så gör även Ange och Rikissa.
Vid duellen lyckas löjtnanten såra Anton. Vauvenard uppmanar löjtnan
ten att försvinna från platsen, eftersom dueller är förbjudna. Vauvenard
undersöker om Anton har den tatuering på sitt bröst, som han kommer ihåg
från den händelse i det förflutna han svurit att hämnas. Han ämnar just
genomborra Anton med sin dolk, då Anges trogne betjänt Henrik i sista stund
ingriper och skrämmer Vauvenard på flykten. Ange tar hand om Anton, och
de älskande försonas.
Det är inte bara kärleken som Vauvenard vill fa Anton att tvivla på, utan
även vänskapen. Anton har en nära vän, Carl Gustaf Falk, som han vuxit upp
tillsammans med. Till utseendet är de båda vännerna nära nog identiska, men
till karaktären mycket olika. Falk är den förnuftige, rationelle, medan Anton
är impulsiv och känslig. När Anton dras in i äventyren kallar han på sin vän,
som befinner sig i s ödra Sverige för att övervaka Ankarsparres egendomar.
För att förhindra Falk att komma till undsättning, arrangerar Vauvenard med
hjälp av friherrinnan ett bakhåll för att tillfångata honom. Soldaten Pistol,
som ska utföra tillfångatagandet, misstar Falk för Anton, vilken han högaktar.
Pistol beslutar sig att tillsammans med Falk bege sig till Stockholm för att und
sätta Anton, som de nu förstår svävar i stor fara. Innan de ger sig av möter de
en kurir som fått i uppdrag att meddela Mannerheim — ledaren för de "kon
stitutionella" som avsatt Gustaf IV — att den nye tronföljaren Carl August
avlidit under en inspektionsresa i Skåne. Kuriren har skadat sig och Falk lovar
att vidarebefordra nyheten.
Det första Falk gör när han kommit till Stockholm är att tillsammans med
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von Fersen och Anton uppsöka det värdshus, där den s.k. mannerheimska
klubben samlas, för att till dem överlämna budskapet om kronprinsens död.
von Fersen hoppas att prinsens död ska försona de bägge riktningarna med
varandra: den "legitimistiska" som han tillhör och som önskar återinsätta
Gustaf I V:s son som regent och den "konstitutionella" som för alltid vägrat
gustavianerna att återinträda på tronen, von Fersens försök t ill försoning möts
dock av stor misstro. Redan går det rykten om att von Fersen förgiftat prinsen.
Vauvenard ingriper i samtalet mellan von Fersen och mannerheimarna. Han
har hyrt ett rum ovanför mannerheimska klubben och låtit borra ett "synrör"
i golvet. När von Fersen med oförättat ärende lämnar klubben, använder
Vauvenard sitt rör till att utslunga en förbannelse över honom. Och när
mannerheimarna sedan diskuterar vem som kan ligga bakom mordet på
prinsen, ingriper Vauvenard på nytt och uttalar namnet "Fersen!". Därefter
diskuterar man strategin mot von Fersen och då en talare säger att von Fersen
"skall
fullbordas meningen av den osynlige Vauvenard: "Fersen
skall dö".
Efter besöket hos mannerheimarna far Falk och Anton tillfälle att rådgöra.
Falk, som är den företagsamme, söker roten till de intriger som riktar sig mot
Anton. Av Pistol har han fått veta att Konrad håller till på krogen "Röda
Hornet". Han går dit förklädd och finner att löjtnant Ros, Konrad och Robert
är Vauvenards hantlangare som sprider ut rykten om att von Fersen förgiftat
prinsen. Falk blir dock igenkänd och är nära att tillfångatas. Men han får hjälp
av Pistol och lyckas istället fånga Ros, Konrad och Robert. Därmed tror han
sig ha en trumf på hand att spela ut mot Vauvenard. Tillsammans med Anton
beger han sig till Vauvenard, för att få honom att acceptera Antons och
Anges giftermål.
Under tiden har Ange agerat på egen hand. Förtvivlad över faderns ondska
har hon beslutat att söka väcka hans samvete. Hon berättar, att hon drömt om
sin döde mor och bror och att modern uppmanat henne att mildra faderns
hjärta, ty blir han inte en god människa ska han aldrig få se dem mer. Dröm
men gör dock inget större intryck på Vauvenard. Under natten ger hon därför
sin sovande far den drog som visar det förflutna och framtiden. Verkan blir
ögonblicklig. Vauvenard plågas av samvetets alla demoner och när morgonen
kommer är han beredd att ändra sitt liv. Han är även villig att ge sin välsignel
se åt Anges och Antons förening. I detta ögonblick anländer Anton och Falk.
Medan Anton talar med Ange, uppsöker Falk Vauvenard. Falks tillväga
gångssätt är att fast och beslutsamt utnyttja Konrads, Roberts och Ros'
tillfångatagande till att få Vauvenard att bekänna sina planer och möjligen
uppge dem. Falks utpressningsmetod väcker dock Vauvenards vrede. Den
ånger och gryende förändring Ange åstadkommit är som bortblåst. Vauve
nard förvandlas åter till den förslagne och hämndlystne skurken. I detsamma
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anländer även Konrad, Robert och Ros, vilka tagit sig ur fängelset, och
Vauvenard återgår oreserverat till brottets bana.
Det återstår dock att försona friherrinnan och Robert med Anton. Med det
syftet anordnar Falk en lustresa i Stockholms skärgård. Med på resan finns
förutom Robert och friherrinnan, även Ange, Rikissa, Hildegard och Antons
vän Fritz. Den senare anordnar en lek, som för Ange utvecklar sig till djupas
te allvar. Med en bindel för ögonen och enbart med hjälp av sina händer ska
hon avgöra vem som är Anton och vem som är Falk. Till lycka för sig själv och
Anton klarar hon detta kärleksprov.
När sällskapet lagt till vid en ö för att äta lunch, uppsöker Anton sin styv
mor för ett förtroligt samtal. Han erbjuder henne och Robert ekonomiskt obe
roende och tror sig ha kommit ett steg närmare försoningen. Han märker inte
de menande blickar Robert och friherrinnan utbyter med varandra, eller att
den senare har dragit honom bort ifrån det övriga sällskapet. Plötsligt hörs
Anges förtvivlade skrik. Innan Anton hinner till hennes undsättning, har hon
rövats bort till en väntande båt. Anton upptäcker Vauvenard, som hånfullt
meddelar att han ska skicka tillbaka Ange till Frankrike. Kidnappningen av
Ange är nära att bryta ned Anton fullständigt.
Nu börjar händelserna dra ihop sig. Staden surrar av rykten om att von
Fersen mördat kronprinsen. Vid en tillställning hos friherrinnan blir Falk vitt
ne till ett tärningsspel mellan två maskerade män om vem som ska få äran att
mörda Anton den 20 juni. Den ene av de maskerade, vilken liknar Vauvenard,
behärskar slumpen suveränt och avgör att bägge ska utföra mordet.
Så infaller den 20 juni. von Fersens vänner söker förgäves få honom att av
stå från sin plikt att som riksmarsalk leda processionen med den döde prinsen.
När liktåget närmar sig Kornhamn är Vauvenard placerad på en balkong vid
processionsvägen. Den uppretade folkmassans förbannelser haglar över von
Fersen och på en signal från Vauvenard kastas de första stenarna av några gatpojkar. Stenkastningen inleder lynchningen. Blödande "räddas" von Fersen
av Vauvenard in i ett hus, där man sliter av honom hans ordnar och andra
maktinsignier. Till sist förs han till rådhuset, som är bevakat av beväpnade
soldater. En del av dessa söker hjälpa honom, men kommenderas tillbaka av
sitt befäl. När von Fersen placeras i rådhusets vaktrum, låter Vauvenard slä
pa ut honom på gården, där han sedan massakreras. I den slutliga stympning
en är det en man som utmärker sig — V auvenard.
Under tiden har Falk fått veta att Ange är fången i en stuga utanför staden
och att Vauvenard bestämt att hon ska gifta sig med löjtnant Ros. Anton har
hela dagen befunnit sig hos den sjuke landshövding Ros, som berättat om
Vauvenards hållhake på honom. Landshövdingen ber Anton att i händelse av
sin död skydda Hildegard mot Robert.
Falk vet att mordet på Anton är planerat till klockan elva på kvällen och
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söker förgäves fa tag på honom. Dessutom har han kommit överens med Ange,
att han tillsammans med Anton ska befria henne. Han försöker fa polisen att
hålla vakt kring Antons hus, men i tumultet efter von Fersens död är detta
ogörligt. Strax innan elva träffas Anton och Falk. Anton är desillusionerad och
dessutom fysiskt försvagad av det sår han erhöll i duellen. Han blir dock upp
livad av att höra, att Ange är kvar i Sverige och vill genast skynda att befria
henne. På väg ut ur huset blir den ene av de båda bundsförvanterna mördad
medan den andre flyr ut i natten. Läsaren får således inte veta om det är Falk
eller Anton som fallit offer för skurkarnas hämnd.
Då Konrad, som deltagit i mordet, är på hemväg hör han Roberts röst från
ett fönster i friherrinnans hus. Robert skryter inför sina vänner hur han med
stor list förfört Rikissa och lyckats kasta skulden på Anton genom att förfalska
hans handstil. Konrad inser att hämnden drabbat fel person och från detta
ögonblick förvandlas han alltmer till en religiös grubblare.
I nästa kapitel ligger den alla tror är Anton på lit-de-parade i sitt hus. Fri
herrinnan och Robert, som nu ärvt friherretiteln, tar emot kondoleanserna.
När alla besökare gått kommer Vauvenard och Ange. När Ange ser den döde,
är hon övertygad om att det inte är Anton. Men Vauvenard grusar hennes för
hoppningar genom att visa tatueringen på hans bröst (ingen vet att även Falk
var tatuerad). Ange är djupt förtvivlad och avsäger sig all vidare kontakt med
fadern — hennes älskades mördare. I vrede över att dottern vågar trotsa
honom, berättar Vauvenard sin historia och om skälen till sin hämnd.
I unga år hette Vauvenard Drouet och arbetade som bankir vid det franska
hovets roulette. Han förälskade sig i en kvinna vid hovet, men för att kunna
gifta sig med henne behövde han pengar och började därför spela falskt.
Marie-Antoinette förlorade ständigt ända tills von Fersen avslöjade Vauve
nard genom att med sin dolk nagla fast hans hand vid spelbordet. Vauvenard
skickades till galärerna, där han brännmärktes. Han lyckades dock rymma
och snart inträffade revolutionen som gav honom nya möjligheter. Han ut
nämndes till postmästare och blev bekant med Anges mor på de vauvenardska godsen. När greve Vauvenard, Anges morfar, hotades av giljotinen, hjälp
te han honom att fly och fick i gengäld förvalta grevens egendomar. Då även
Anges mor hotades med döden, kunde han rädda hennes liv genom att gifta sig
med henne. Vid tiden för kungaparets flykt var hon gravid. Vauvenards
högsta önskan var att hon skulle föda honom en son. För att hon skulle få den
bästa tänkbara vård flyttade makarna in till Varennes. Där upptäckte Vauve
nard den kungliga familjen och lät organisera en grupp för att fängsla dem.
Vauvenard hade även tagit hand om en ung pojke. I den strid som uppstod,
dödades fostersonen av von Fersen. Vauvenard skulle just hämnas, då hans
hand naglades fast av Antons svärd. När striden var över och kungaparet
tillfångatagits, återvände Vauvenard till sin hustru. I dörren möttes han av
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Anton som blodig och med draget svärd trängt in i stugan för att söka kunga
paret. Synen gav Vauvenards hustru en chock, som resulterade i ett dödfött
barn. Hustrun fick nu också veta att Vauvenard varit galärslav, då såret i han
den tvingade honom att ta av den svarta handske han bar för att dölja bränn
märket. Allt hopp om ett lyckligt förhållande mellan makarna var därmed
tillintetgjort och från den dagen levde Vauvenard bara för s in hämnd på von
Fersen och Anton. Som ledamot av konventet var Vauvenard — under nam
net Drouet — med om att döma Ludvig XVI till döden. Vid Marie-Antoinettes avrättning tog han Anton till fånga och upptäckte tatueringen på bröstet.
Anton lyckades dock fly. N ågra år efter Anges födelse dog Vauvenards hustru.
Efter denna berättelse förmår inte Ange överlämna fadern till polisen och
Vauvenard vill att hon ska glömma kärleken till Anton. Han talar om sina
framtidsplaner för sig själv och henne. Han vill skaffa sig inflytande i Sverige.
För att uppnå detta måste han förbinda sig med landets familjer. Därför har
han bestämt att gifta sig med friherrinnan och att Ange ska gifta sig med löjt
nant Ros.
En tid före bröllopet dyker en okänd man upp på auktionen i Antons hus.
Den okände ser mera död än levande ut, mager, hålögd och skallig. Några
tycker sig känna igen Falk i den okände och Robert söker tillfångata honom,
eftersom han spridit ut rykten att Falk är Antons mördare. Den okände lyckas
emellertid lämna huset.
Så infaller dagen för bröllopet. Nu ingriper Soldans testamente och den
ankarsparrska släkthistorien i handlingen. När prästen i enlighet med testa
mentet frågar liket om han samtycker till äktenskapet mellan Vauvenard och
friherrinnan, reser den döde sig i sin kista och svarar nej. Detta gör ett mäktigt
intryck på Vauvenard som ser sina framtidsplaner gäckas. Prästen förklarar
att den mördade var Falk, inte Anton, och att man placerat den senare i kistan
för att få Vauvenard att ångra sig. Man är beredda att inte ange honom, bara
han är villig att förändra sitt liv. Men Vauvenard kan inte längre reformeras.
I blint raseri rusar han fram för att mörda Anton, men snubblar och med den
svarta hand som håller dolken genomborrar han sitt eget bröst.
Robert och friherrinnan flyr och passerar den staty, som friherrinnan på
grund av sina samvetskval låtit resa till minne av stamfadern. Robert, vars
hopp har krossats, anklagar stamfadern för hans orättvisa behandling av släk
tens fattiga gren och hotar att riva ned monumentet. I sitt raseri får han statyn
i rörelse, som faller och krossar honom. Rikissa blir ensam kvar i kyrkan och
får en extatisk uppenbarelse av att hennes älskade kallar henne till sig. På
morgonen hittas hon död med blickarna riktade mot Kristus-bilden. Nu kan
Anton och Ange äntligen gifta sig med varandra, men först sedan Anton
avlägsnat det moment i stamfaderns testamente som kräver den senast döde
ättlingens tillåtelse.
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Äventyrstiden
Den okändes uppträdande i romanens första kapitel initierar äventyrstiden. I
och med att Vauvenard delar ut sina biljetter, börjar saker hända i romanen.
Innan romanens upptakt har emellertid Anton mött Ange och förälskat sig i
henne. Mellan deras första förälskelse och deras slutliga förening i äktenska
pet ligger således hela äventyrs tiden. Anton är flera gånger på väg att mördas
men räddas i sista ögonblicket. Ange rövas bort därför att Anton samtidigt
befinner sig på en annan plats. De älskande misstänker varandra för att ha
svikit sin kärlek men försonas på nytt. I Svarta Handen finns således flera av de
element Bachtin menar karakteriserar äventyrets prövningsroman av den
grekiska modellen:
Genom att uppmärksamt gå igenom den grekiska romanens sujett- och
kompositionsmoment har vi övertygats om den ofantliga roll som spelas
i denna roman av sådana moment som igenkännandet, utklädningen [...]
skendöden (med påföljande återuppståndelse), skenförräderiet (med
påföljande återupprättande av den oföränderliga troheten) [...] .37
Hjältarna är förhållandevis passiva. Det är skurken som har initiativet.
Hjältarnas passivitet och deras förmåga att utstå vad som drabbar dem, gör att
man kan tala om Svarta Handen som en prövningsroman. Vad som prövas i roma
nen är dels vad Bachtin kallar "hjältarnas identitet med sig själva", t.ex. om
Anton på grund av Vauvenards intriger ska förlora tron på världen, vänska
pen och kärleken, dels Antons och Anges trohet mot varandra. Den senare
prövningen lägger stor vikt vid förmågan att igenkänna kärleken. Här spelar
den lek Ange deltar i, då hon med förbundna ögon känner igen Anton, en
viktig roll. Jag återkommer till denna fråga längre fram.
Ändå finns det stora skillnader mellan den grekiska romanen och Svarta
Handen. En är den kraft som initierar äventyrstiden och som är intrigens
motor, dvs. Vauvenard eller skurken som, trots att han stundtals kan te sig
övermänsklig, ändå är en människa. Hans skurkaktighet förklaras därför
utifrån hans livshistoria, till skillnad från gudarnas och ödets nyckfulla ingri
panden i den grekiska romanen. Skurkens ondska i Svarta Handen gör honom
därmed till en etisk/moralisk karaktär. Detta är viktigt för förståelsen av den
ideologi som finns förborgad i romanen och som jag återkommer till.
En annan väsentlig skillnad är att Ridderstads roman, till skillnad från den
grekiska romanen, inte utspelar sig i en abstrakt främmande värld. Den hän
delse som behandlas i romanen — mordet på von Fersen — är ju lokaliserbar
i rummet och tiden: mordet ägde bevisligen rum i Stockholm den 20juni 1810.
Detsamma gäller även övriga händelser och personer som förknippas med
von Fersens faktiska historia: Silfversparre och fru Bergner som sökte hjälpa
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honom då han attackerades av folkmassan, hans politiska motståndare Man
nerheim, och även hans roll vid kungaparets flykt 1791 (däremot var han inte
med vid Varennes som det påstås i romanen).38 Men trots att romanen är
lokaliserad i tid och rum, menar jag att man kan tala om en äventyrstid.
Det som karakteriserar Ridderstads roman är nämligen att där finns två
tider—historisk tid och äventyrs tid—och att relationen mellan dem utgör ett
karakteristiskt drag i den historiska äventyrsromanen. Vad kännetecknar då
denna äventyrstid? Den är inte helt abstrakt, eftersom den historiska händel
sen med von Fersen finns med som en urskiljbar tidsbestämning, men ändå
tycks det som händer hjälten och hjältinnan utspela sig i ett tidsvacuum. Bara
när denna äventyrs tid sammanfaller med den historiska tiden, blir det möjligt
att fixera händelserna i en kronologisk tidsskala. Romanen inleds visserligen
med en tidsangivelse: "Maj var redan inne." Men därefter är det ointressant
hur mycket tid som har förflutit: läsaren har ingen möjlighet att avgöra var i
månaden maj man befinner sig. De äventyr Anton och Ange upplever under
denna tid verkar, som Bachtin påpekar om den grekiska romanen, kunna
OQ
"träs på varandra i en utomtidslig och i allt väsentligt oändlig tidsräcka".
Liksom i den grekiska romanen har bestämningarna tidigare eller senare en
avgörande betydelse. Anton undgår i sista stund från att mördas i Kungsträd
gården, eller räddas i sista sekunden från att mördas på Mosebacke, men han
kommerförsent för att förhindra kidnappningen av Ange.
När berättaren någon gång tvingas att precisera ett tidsförlopp är han på
fallande vag och motsägelsefull. Då historien återknyter till Anton och Ange,
sedan Anton sårats i duellen, heter det exempelvis: " Under de veckor, som pas
serat, hade Ankarsparre åter tillfrisknat, åtminstone så mycket att han emel
lanåt kunde begifva sig ut."40 Förutom att man frågar sig hur Anton kunnat
ligga sjuk i "veckor", med tanke på allt han hinner vara med om innan den 20
juni, motsägs tidsangivelsen redan på nästa sida. Där skildras hur Ange för
ändrats i mötet med Anton: "Den stolta ryttarinnan, ännu för några dagar sedan
en yr sköldmö, huru hade ej kärleken förändrat henne!" (II, s. 34, min kurs.)
Men kärleken hade ju drabbat henne åtminstone redan för "veckor" sedan,
när hon efter duellen betygade honom sin kärlek. När äventyrs tiden korsar en
historisk händelse far vi däremot en exakt fixerad tidsangivelse. Så sker
exempelvis när Falk på sin resa mot Stockholm möter kuriren med budskapet
om kronprinsens död. Falk frågar: "När reste ni derifrån? — Den 28 Maj."
(II, s. 27)
Lika vaga och obestämda förefaller de rumsliga beskrivningarna vara. El
ler snarare, de geografiska beskrivningarna har inget direkt samband med
händelserna i äventyrstiden. I likhet med den grekiska romanen förekommer
detaljerade geografiska beskrivningar, men dessa har liten eller ingen in
verkan på personernas agerande. Beskrivningarna verkar helt isolerade från
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handlingen i övrigt. Det bästa exemplet är när Anton och löjtnanten ska duel
lera på Mosebacke. Berättaren tar tillfället i akt att beskriva den hänförande
utsikten, på ett sätt som föregriper Strindbergs i Röda rummet: "Få höjder, om
ens någon, kan skänka åskådaren en herrligare anblick än denna: Stockholm,
med sina palatser, sina vattendrag, sina fartyg, sina broar, sina omgifningar,
med alla sina vexlande utgreningar och öfverraskande konflikter
(I,
s. 376) Men till skillnad från Strindberg, som låter sin utsikt utgöra bakgrund
för A rvid Falks utmaning av samhället, saknar Ridderstads utsikt varje rela
tion till de uppträdande personerna i romanen. Även tidsmässigt är beskriv
ningen skild från den tid i vilken romanen utspelas. Berättaren, som här inte
skiljer sig från den biografiske författaren, betonar i själva verket att beskriv
ningen äger rum i det skrivande nuet: '' I det ö
gonblickj ag skrifver dessa rader,
står jag på denna höjd. Lik en färglagd, solbelyst, vidsträckt karta ligger
staden nedom mig; men öfverallt rör det sig, öfverallt lefver det
(Ibid.)
När sedan handlingen återupptas betonar berättaren också, att utsikten inte
kunnat iakttas av de uppträdande personerna, eftersom det var på kvällen. Vi
befinner oss således åter i äventyrs tiden: "Men vid den tid, då Ange och Rikissa inträdde inom det skrank, som omger den öfversta platån, såg man icke allt
detta. Aftonen var långt framskriden, och mörkrets slagskugga kastade redan
sitt dunkel öfver den stora taflan." (I, s. 377)
När det gäller de faktiska historiska händelserna, blir de rumsliga beskriv
ningarna däremot exakta och står i nära samband med de personer som age
rar. Berättaren följer von Fersen i spetsen för liktåget. Det hade "tillryggalagt
Hornsgatan, skurit fram snedt öfver Södermalmstorg, och tog nu vägen öfver
Röda Slussen åt Kornhamn". (II, s. 288) Vidare hinner von Fersen fram till
Gråmunkegränd innan hans vagn stoppas. Han "räddas" av den förklädde
Vauvenard in i det Hultgrenska huset, vars historia Vauvenard påminner von
Fersen om: "Det var här som er far dömde Brahe, Horn, Puke och Stålsvärd
till döden. [...] Platsen är nu förvandlad till krog — in här." (II, s. 292) Här
bemödar sig således berättaren, liksom i beskrivningen av Castenhof, mannerheimska klubbens tillhåll, om att vara historiskt exakt, att ange vilket ut
seende och vilken funktion olika byggnader hade.
Det har stor betydelse för förståelsen av den historiska äventyrsromanen,
att dessa två olika tid-rum-aspekter får plats i en och samma roman, och att de
fungerar utifrån var sin logik. Äventyrstiden, med dess vaghet och obestämbarhet, kommer att upprätta ett vacuum där allt kan hända och står i bjärt
kontrast till den historiska tidens exakthet och fakticitet. Ändå är det detta
vacuum som utgör romanens viktiga ideologiska kärna och centrum.
En tredje viktig skillnad i förhållande till den grekiska romanen är att det i
Svarta Handen inte enbart är fråga om att pröva hjältens och hjältinnans egen
skaper och trohet mot sig själva och varandra. Här sker även en kartläggning
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och ett avslöjande av ideologer/ideologier. Denna undersökning äger före
trädesvis rum i äventyrstiden och rör sig med etiska/moraliska kategorier.
Personerna i den historiska tiden är däremot märkvärdigt "stumma" och
deras karaktärerförklaras snarare än de prövas och utforskas.
von Fersens gestalt karakteriseras exempelvis inte som de andra personer
na i romanen av etiska/moraliska kategorier, dvs. att han är ond eller god,
kärleksfull eller hatisk etc. Han är en historiskt fullbordad gestalt och därför
bortom alla sådana kategorier. Redan i den ramberättelse som omger roma
nen, framställs han som en historisk karaktär, vilken det inte längre är möjligt
att utforska. Den gamla damen i prologen som skänker dokumenten om von
Fersen till författaren säger: "Han var en ädel, en fosterländskt sinnad man;
men hans tid var ute, ty han hade icke allenast öfverlefvat sin tid, utan äfven
sig sjelf." (I, s. XI) Denna historiska förståelse av von Fersen återkommer ge
nom hela romanen. När von Fersen och Mannerheim möts, kommenterar be
rättaren att von Fersen tillhör det förgångna: "Tvenne stora, vigtiga tider, en
i historien tillbakasjunkandeoch en uppgående, stridde här om platsen
(II, s. 54) Vid tillfällen då drag i hans karaktär ändå diskuteras — exempelvis
hans aristokratiska stolthet och hans nostalgiska längtan till en tid då aristo
kratins umgängessätt härskade — förklaras de med att han tillhör en svunnen
värld. Hans karaktär är redan formad och fullbordad av historiens krafter.

Hjältens och hjältinnans prövning
Gestaltningen av hjälten och hjältinnan domineras av att deras egenskaper
och trohet mot sig själva och varandra prövas. Båda karakteriseras redan från
början av oskuld och kärleksfullhet. De verkar vara i total avsaknad av med
vetenhet om och erfarenhet av världen, vilket naturligtvis är mest förvånande
med avseende på den trettiofemårige Anton. Denna brist är emellertid, som vi
ska se, just vad som gör hjältarna till hjältar.
I jämförelsen mellan Anton och Falk framhäver berättaren den förres av
saknad av världsliga erfarenheter. Anton var bortskämd som barn men blev
aldrig självisk utan bevarade ett gott och ädelt hjärta. Den skyddade uppväx
ten grundlade en naiv tilltro till världen:
Försänkt liksom i en ljuf morgonslummer, väckte honom derur ingen fö
reställning om en yttre arglistig verld. Under de flesta fall passiv till den
högsta grad, gungade han i sina luftiga föreställningars luftballong, utan
att ana något moln, utan att frukta någon blixt eller förmoda att en åska
skulle kunna skaka den rymd, hvari han lefde. (II, s. 19)
Visserligen innebar tiden med von Fersen i Paris att han utvecklade mod och
beslutsamhet, men i djupet av sin karaktär bevarade han sin oskuldsfullhet.
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Mot denna av världen obefläckade karaktär ställer berättaren Falks världslig
het. Falk har erfarenheter av världen eftersom han som fattig "fatt tänka och
arbeta sig sjelf fram". (II, s. 20) De bägge vännerna kompletterar därför
varandra, menar berättaren. Antons väsen är "känsla" och "poesi", Falks
"begrundande förstånd" och "lugn prosa".
Anges jungfruliga oskuldsfullhet är lättare att förstå, eftersom hon förut
sätts vara högst sjutton eller arton år gammal. Berättaren försummar inte
heller att framhäva hennes naturliga karaktär. Som vid det tillfälle när hennes
morgontoalett skildras:
Huru älskvärdt, huru täckt är icke allt ordnadt här! [...] Ordningen är
här behag, behaget är här spåren efter tankar och föreställningar,
sådana som de ännu lefva i sin första oskuld, i den unga flickans hjerta, i
den af verldens hand oberörda, ostörda flickans själ. Betrakta toaletten.
Märker du spegeln, huru den strålar, klar som ytan af det renaste vat
ten? Intet damm, ingen fläck har ännu fatt fasta sig vid den; den är ren
och lugn som jungfruns egen själ [...]. (I, s. 273)
Varken Anton eller Ange är således förstörda av samhället och världen. De är
i allt väsentligt icke-korrumperade, naturliga karaktärer.
Av det skälet kommer prövningen att dominera Antons och Anges historia.
Deras obefläckade karaktärer äger de egenskaper som i romanen hyllas som
positiva, och vars hållbarhet kommer att prövas i kampen mot det onda och
korrumperade. Att dessa egenskaper—kärleksfull medmänsklighet, osjälvisk
godhet, moralisk renhet etc. — utgör hörnstenar i den ideologi som före
språkas i romanen råder det inget tvivel om. Berättaren griper varje tillfälle
att, utifrån reflexioner över enskilda egenskaper hos Anton och Ange, eller
deras kärlek till varandra, avge mer generellt ideologiska omdömen av det
retoriska, patosfyllda slag vi kunde iaktta i Stockholms mysterier.41 Ett exem
pel är när Anton och Ange första gången möts sedan de insett att de älskar va
randra. Deras känslor bildar här utgångspunkten för ett resonemang om kär
leken som godhetens förutsättning:
Ingen mäktigare engel kan beröra oss med sin vinge än kärleken. Den
försätter våra hjertan utom oss sjelfva och i andra, och andras hjertan i
våra egna; vi känna icke, höra och se icke med våra egna organer, utan
med deras som vi älska. Kärleken vidgar hjertats gränser i detmoraliskt
goda, och rycker oss med sig in i sin egen verld, in i himlens. (I, s. 223)
Det är alltså dessa egenskaper och denna ideologi, som kommer att sättas på
prov. Vauvenards taktik gentemot Anton består ju i att beröva honom dessa
egenskaper. Han vill fa honom att omfatta sin egen (o) tro. Sedan han krossat
Antons illusioner, ska han krossa honom fysiskt.
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Vid tillställningen hos landshövding Ros, då Anton blir medveten om
friherrinnans och Roberts förräderi och blir svartsjuk på Ange, är det nära att
han förlorar sin naiva tilltro till världen. På väg till duellen hejdas han av
Vauvenard, som vill se hur hans plan utfallit: "Ett ord, min baron! Hvad
tänker ni nu om verlden? —Jag föraktar den, herr grefve, och skall draga mig
tillbaka in i ett nötskal." (I, s. 363) Efter duellen blir dock Anton åter över
tygad om Anges kärlek och återfår sin tro. Men när Ange kidnappats, är det
nära att Anton förvandlas till en bitter, uppgiven människa. Berättaren reflek
terar över Antons tillstånd, och reflexionerna växer ut till retoriska satser om
vad som sker, när den "naturliga" tilltron till livet och världen korrumperas
av svek och bedrägeri:
Ifrån den stund Ange undanrycktes honom, hade en bitter ovilja, en
hetsig, mörk och hemsk förtrytelse vaknat i hans själ. [...] i samma bröst,
der sällheten nyss blomstrade en vår af fröjd och ungdom, der ritar nu
mjeltsjukan sina svarta dödsrunor öfver en utbränd verld af glädje. [...]
Ar dess [kärlekens] glas ljust, klart och rent, då ligga äfven himmel och
jord ljusa, klara och rena för våra blickar; men svartnar dess synrör, så
svartnar också allting omkring oss. [...] Ankarsparre såg ingenting
annat än tomhet och mörker, natt utan dag. (II, s. 260 f.)
Antons bitterhet gränsar till cynism. När Gustaf Kyhle ber om hjälp, är det
som om Anton förlorat sin förmåga till medkänsla. Gustaf säger:
—jag är öfvertygad att ditt goda hjerta ej vägrar att uppfylla hvad jag
har att framföra. Ett dystert leende gled öfver Ankarsparres ansigte; de
några dagar förut så milda och rena dragen hade nu fatt ett hårdare och
kallare uttryck. —Jag kommer från landshövding Ros. — Du besöker
honom? Ha ha ha, ett vackert spel, kan jag tro: när Robert går ut genom
porten, kryper du in genom fönstret — ha ha ha! (II, s. 262)
Men eftersom Gustaf blir djupt sårad av denna kommentar, besinnar sig
Anton skamset och erbjuder sin hjälp. När Falk sedan mördas drabbas Anton
av ytterligare ett hårt slag. Han kommer att sväva mellan liv och död fram till
den "återuppståndelse", som leder till skurkarnas fall och giftermålet med
Ange. Anton har prövats hårt och varit nära att gå under men lyckats bevara
sitt ofördärvade och oförfalskade jag.
Prövningen av Ange är mer komplicerad, eftersom hotet mot hennes natur
liga godhet och kärleksfullhet kommer från hennes egen far. För att bevara sin
naturlighet är hon därför tvungen att trotsa fadern, men utan att förråda eller
förneka honom. Ursprungligen hade Vauvenard tänkt utnyttja Ange att bistå
honom i hans hämnd. I detta syfte hade han fatt sin hustru, att på dödsbädden
avkräva en ed av Ange att alltid följa faderns vilja. Då Vauvenard märker att

159

ÄVENTYRETS TID

Ange förälskat sig i Anton, kräver han att hon ska upprepa sin ed framför
moderns porträtt. När Ange blivit ensam tycker hon sig i porträttet erhålla
sanktion att trotsa fadern:
Du lade med allvarliga ord mina öden i min fars hand — men kände du
också att detta skulle förkrossa mig i mitt hjerta och tillintetgöra mig i
min egen aktning? O nej, jag har missförstått dig, man har orätt förkla
rat dina ord! Du älskade mig, och en mor, som älskar sitt barn, kan ej
uppsåtligt inleda det på hämdens och brottets väg [...] i denna moder
liga blick läser jag icke hatet: jag läser kärleken [...]. (I, s. 212)
Och när fadern försöker mörda von Fersen första gången, försvarar hon
denne genom att åberopa sin tolkning av moderns vilja, samtidigt som hon
framhäver sin obefläckade renhet: "Jag har betraktat hennes drag, blickat in i
hennes öga, sökt tyda leendet på hennes läppar, och jag har ej funnit någon
ondska, endast mildhet. [...] jag är ännu ren, jag är ännu fri från hvarje brotts
lig tanke, och skuggan af er skall icke befläcka min själs hvita vinge." (I, s. 253)
För att besudla denna renhet söker Vauvenard fa henne att hata, genom att
påstå att Anton bedrar henne. Ange känner, att om så vore skulle hon kanske
inte undgå att smittas av hatet: "det vore en grymhet, i hvars spår ingen mild
het, ingen barmhertighet, endast hat och hämd skulle gå. Blotta tanken att
han kan förråda mig, söndersliter mig med marter; verkligheten skulle
tillintetgöra mig." (I, s. 291)
För att korrumpera henne och tillintetgöra hennes oskuldsfullhet är ju
Vauvenard till och med beredd att egga löjtnant Ros till att förföra henne.
Men Ange kan inte hata. När hon tror att Anton befinner sig i paviljongen till
sammans med Hildegard, räddar hon dem från upptäckt och när hon möter
Hildegard — sin "rival" — säger hon: "Jag borde hata er [...] och dock—jag
vet icke huru det kommer sig, men då jag betraktar er, kan jag ej annat än
älska er." (I, s. 324)
Anges "naturliga" renhet är så mäktig, att den nära nog reformerar faderns
sinne. Genom att berätta sin dröm om modern, och ge honom drogen som
visar det förflutna och tillkommande, väcker hon hans samvete till liv. Han är
nära att förändras, då Falk förstör kärlekens verk. Här ställer berättaren den
naturliga känslan mot förnuftet: "Den ånger, som Anges jungfruliga väsende
väckt i faderns bröst, hade den manligt kloke Falk tillintetgjort. Hvad kär
leken till Ankarsparre skapat, hade vänskapen till honom förstört. Den bygg
nad, som känslan upprest, hade det beräknande, kloka förståndet nedrifvit.
Det återstår för visheten ännu mycket att lära sig afhjertat." (II, s. 151)
Ange svär vid Antons kista "att vara honom lika trogen i döden, som jag var
det i lifvet!" (II, s. 370), då fadern vill tvinga henne att gifta sig med löjtnant
Ros. Ange medger, att hon efter Antons död drabbats av en tomhet som gjort
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henne hård och beslutsam. Tomheten gör att hon kan bryta med fadern och
bli hans fiende, men i samma ögonblick hon gör det, riskerar hon också att
likna honom. Hon säger:
Emellan oss, min far [...] hafvanu alla band brustit. Jag är väl endast en
svag flicka; men då ni dödade min kärlek, dödade ni äfven den mildran
de känsla i mitt bröst, som ingafmig vördnad för er vilja. Nu är det tomt
här i min barm, och jag känner att samma fasta beslutsamhet finnes i
min själ och att samma kalla blod flyter i mina ådror, som hos er. Från
denna stund skiljas våra vägar, och ingenting i verlden skall kunna åter
förena dem. Min vilja trotsar er! (II, s. 371 )
Det är detta trots som far Vauvenard att berätta sitt livs historia. Berättel
sen blir ett vapen mot Ange, vilket Vauvenard inser. Hon har nu chansen att
ange honom för polisen som f.d. galärslav och mördare. Men förutom att hon
skulle få skämmas över att ha en sådan far, skulle hon även dras in i den cirkel
av hämnd som fadern befinner sig i. Eller som Vauvenard uttrycker det:
Anges angivelse "skulle glädja mig, emedan det, mer än något annat, skulle
bekräfta min tro, att hin håle har sitt finger äfven i det oskyldigaste hjerta".
(II, s. 386) Ange befinner sig således i ett läge av total maktlöshet. Lyder hon
fadern så sviker hon trohetslöftet till Anton, att ange fadern innebär att kor
rumpera den renhet och godhet som skiljer henne från honom, och som utgjort
hennes hela motståndskraft. Men innan hon ställs inför tvånget att gifta sig,
hinner Vauvenard dö för sin egen hand.
Det är dock inte bara godheten och troheten som prövas hos Ange, utan
även förmågan att känna igen kärleken. Vid två tillfållen tvingas hon välja mel
lan de till utseendet identiska Anton och Falk. Första gången väljer hon rätt,
därför att hon urskiljer "poesi" i Antons ögon, medan hon i Falks endast fin
ner "prosa". (II, s. 143) Andra gången väljer hon rätt genom att känna hur
olika hjärtat slår hos Anton respektive Falk. Det viktiga är således att känna
igen känslan hos den andre, att kunna avgöra om känslorna är ömsesidiga.
Vikten av denna förmåga understryks av Rikissas felaktiga kärleksval. Rikissa förleds av Robert att tro, att Anton älskar henne såsom hon älskar honom.
När Robert därför i Antons namn frågar om han får besöka henne på natten,
går hon med på det. Så stor är hennes kärlek, och så mycket förblindar kärle
ken henne. Då hon finner sig bedragen leder det till att hon förlorar förståndet,
såsom hon redan förlorat omdömet när hon trott sig vara älskad av Anton.
Hjältens och hjältinnans historier domineras alltså av prövningens ele
ment. Det finns mycket lite av utredning av deras karaktärer och egenskaper,
t.ex. vad godhet och renhet är. Dessa begrepp är just egenskaper och inte värden.
Vore de värden skulle de vara möjliga att diskutera och ifrågasätta, men som
egenskaper är de förkroppsligade och redan fullbordade i karaktärerna. De är
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"naturliga" och trots att de hotas av skurkarnas korruption av dem, bevaras
deras "naturlighet". Hjälten och hjältinnan har prövats, och oförfalskade har
de lyckats bevara sin identitet med sig själva och sin trohet till varandra. Be
rättaren sammmanfattar deras seger: "Länge omgifna af svek och trolöshet,
hade deras trohet räddat sig, och de njöto af dess skönaste segrar, då de nu
blickade i hvarandras ögon, sjönko till hvarandras hjertan." (II, s. 444 f.)
Eftersom det är hjältens och hjältinnans "naturliga" egenskaper som prö
vas i Svarta Handen, finns det alltså inte något att utforska och avslöja i deras ka
raktärer. Deras oskuld, godhet, renhet och kärleksfullhet är egenskaper som
presenteras redan från början, och trots att skurkarna söker korrumpera dem,
bevarar de sig oförändrade fram till slutet. Läsarens intresse kommer främst
att bestå i frågan om hjältarna klarar sig eller ej, och huruvida den ideologi de
representerar förmår triumfera till slut. Hjältarnas karaktärer kommer därför
att helt sammanfalla med intrigen. Man kanjämföra med vad Bachtin skriver
om hjälten i eposet: "Han ser och känner i sig själv endast det som andra ser
och vet om honom. Allt det som någon annan eller författaren kan säga om
honom kan han säga om sig själv och vice versa. Det finns ingenting att söka i
honom, ingenting att gissa, det går inte att avslöja honom: han är helt och
4*9
hållet ett yttre väsen, utan hölje och kärna."
Bachtin menar, att skälet till att det inte finns något att söka eller utforska i
hjälten, beror på att eposets värld bara känner en "enhetlig och en gång för
alla färdig världsåskådning som är lika obligatorisk och odiskutabel för hjäl
tarna, författaren och åhöraren".43 På samma vis förhåller det sig med hjäl
ten och hjältinnan i Svarta Handen. Den "naturliga" ideologi de representerar
är en färdig världsåskådning, som förutsätts vara lika odiskutabel för hjältar
na som för författaren och läsaren. Det är anledningen till att Anton och Ange
riskerar att förvandlas till andrarangspersoner i romanen. Eftersom den ideo
logi de förkroppsligar förutsätts
vara gemensam för författaren och läsaren,
finns ingen dialogisk ofullbordan hos dem. Det är också skälet till att författa
ren så gärna övergår till retoriska, deklamatoriska satser när han ska gestalta
deras egenskaper. Detta utesluter självfallet inte möjligheten av en extern
dialogisk relation. Behovet av att pröva "naturlighetens" ideologi och se den
triumfera uppstår i ett äl ge, där rädslan är stor för att denna "naturlighet" ska
gå förlorad.

Utforskandet av skurkens karaktär och värden
I äventyrets prövningsroman av den grekiska typen var gudarna och ödet ir
rationella krafter som ingrep i människans liv. Men i sig var de inte intressan
ta, eftersom de saknade grundläggande personliga motiv för sitt handlande.
Som gudar och öde kunde de bara uppträda nyckfullt och slumpmässigt. Det
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är stor skillnad i förhållande till den historiska äventyrsromanen, där skurken
har ett personligt motiv som gör honom till den mest intressanta karaktären.
Gestaltningen av skurkarna domineras av utforskandet och avslöjandet av
dem som etiska/moraliska, och i förlängningen, ideologiska karaktärer. Det
gäller särskilt Vauvenard eller Svarta Handen, som ju är romanens huvudper
son. Det är kring skurkarna som det ideologiska intresset i romanen fokuseras:
vilka är deras motiv, vilka värden omfattar de och hur reagerar de iolika situa
tioner? Detta intresse gör att författaren har ett helt annat förhållningssätt till
dem än till hjälten och hjältinnan. Aventyrsintrigen syftar inte till att i första
hand bekräfta skurkarna, utan snarare till att avslöja dem och testa hur de
agerar i avgörande situationer. Ungefär på samma sätt som Dostojevskij
använder sig av äventyrsintrigen, menar Bachtin:
In Dostoevsky, the adventure plot is combined with the posing of pro
found and acute problems; and it is, in addition, placed wholly at the
service of the idea. It places a person in extraordinary positions that
expose and provoke him, it connects him and makes him collide with
other people under unusual and unexpected conditions precisely for the
purpose of testing the idea and the man of the idea, that is, fortesting "the
man in man".44
Det innebär i sin tur att skurkarna inte, som hjälten och hjältinnan, kommer
att sammanfalla med sin intrig, dvs. allt som författaren eller någon annan kan
säga om dem, kan de inte säga om sig själva. I författarens relation till skurkar
na finns det således större möjligheter till dubbelstämmighet, även om dessa
möjligheter inte helt tillvaratas i Ridderstads roman. Vi ska nu se hur skurkar
na gestaltas i romanen, och vilka karaktärsdrag och värden som blir utforska
de och avslöjade.
När vi redan i början av romanen möter två av romanens mindre skurkar—
Konrad och Robert — betonar berättaren behovet av att utforska och avslöja
de onda personerna i romanen och det därur följande skälet till att samma för
hållningssätt inte behövs när det gäller de goda personerna: "Emellan de
ädle finnas inga gåtor: allt är förklaradt, allt är öppet, emedan det är ädelt, är
skönt och rent i det goda. Då dåliga, moraliskt låga varelser mötas, känna de
instinktmessigt igen hvarandra, men med blygsel och fruktan, liksom de
påträffats under utöfvandet af ett brott
(I?s- 23)
Vilka gåtor är det då som måste lösas i Konrads och Roberts karaktärer?
Konrad har uppsökt Robert, för att fa denne som allierad i mordet på Anton.
Båda vet att den andre hatar Anton, men ändå för de ett samtal med varand
ra för att få den andre att öppet erkänna det. Samtalet ger läsaren en inblick i
deras olika karaktärer. Redan i beskrivningen av Roberts rum tar berättaren
tillfället i akt att avge ett omdöme om hans karaktär. Möblerna är visserligen
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av hög klass men trasiga och lappade, vilket tyder på ett förfall som även tycks
omfatta deras ägare: "Mannens hela utseende bär pregeln af misslyckad
förnämhet." (I, s. 22)
Berättarens omdöme tycks ge nyckeln till Roberts karaktär: blandningen av
höga ambitioner med en oförmåga att realisera dem. Men eftersom Robert
sedan kommer att uppträda i olika situationer, kan han inte helt inneslutas i
detta omdöme. Hans karaktär blir därför mer komplext gestaltad än exempel
vis Antons. Om det första omdömet om honom är monologt och hållet i berät
tarens direkta diskurs, sker därefter en övergång till indirekta diskurser och
hybrida konstruktioner: "Robert syntes vilja samla sina tankar och vandrade
upp och ned. Han visste icke egentligen hvad han skulle tro om Konrad, visste
ej om han riktigt uppfattat hvad han yttrat: han fruktade att ha missförstått
hans dunkelt uttalade afsigter
(I, s. 34) Eller som när han förlorar i kort
spel mot löjtnant Ros och hotas av vanäran att fa sina polisonger avklippta:
"Robert var i sjelfva verket mera förtviflad än han ville visa. Det förtröt honom
i högsta grad att kanske icke kunna göra rätt för sig — än mera, att denna
möjlighet skulle inträffa nu och genom den pratsamme Ros måhända bli
bekant för henne, som han älskade eller åtminstone inbillade sig älska." (I, s. 124,
min kurs.)
Ovanstående citat är typiskt för hur skurkarna gestaltas i Svarta Handen. Till
en början har vi ett dubbelstämmigt yttrande i vilket berättarens intentioner
bryts med Roberts. Men i den av mig kursiverade sista bisatsen tar författa
rens direkta diskurs över. Det är således som om berättaren kretsar kring de
onda personerna i romanen, för att söka utröna hur de tänker och agerar i oli
ka situationer. Trots dessa ansatser till dubbelstämmighet i gestaltningen av
skurkarna, innebär ändå yttrandena hållna i berättarens direkta diskurs —
liksom satsen om att Robert inte egentligen älskade Hildegard — att skurkarna
i sista hand får exemplifiera olika aspekter av det etiskt/moraliskt onda.
Att Robert blivit skurk förklaras t.ex. med hans avundsjuka på styvbro
derns privilegier, vilken med tiden vuxit till hat. Först reflekterar berättaren
över hatets natur i allmänhet, sedan visar han hur Robert kommer till insikt
om sitt hat: "Hat och kärlek hafva mycken likhet med varandra. De födas i
hjertat under inflytandet af samma stjerna: stjernan har endast vänt sig om.
[...] Robert kände sig icke blott öfverraskad, utan liksom löst ur en förvirran
de, oredig, dunkel besvärjelse. [...] jag hatar! läste han djupast i sitt bröst."
(1,8.26)
Om Robert får exemplifiera hur avund och vanmakt i kombination med
höga förväntningar kan generera hatet, får Konrad representera underklas
sens hat när denna känner sig orättfärdigt behandlad.
Konrad är ju övertygad om att det är Anton som skövlat hans lycka genom
att förföra Rikissa. Hans hat gör honom till en kraftfull och beslutsam männi
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ska, till skillnad från Robert vilken motsvarande känsla gjort till en sluten och
dyster karaktär: "— Ni hatar er bror — men jag hatar honom ändå mera,
ändå outsläckligare! Hans ögon gnistrade. — Mitt hat... ah, jag känner attjag
darrar, då jag tänker på mitt hat! Robert stod öfverraskad af det djerfva, be
slutsamma, vilda uttryck, som glimmade i Konrads ansigte. Han hade aldrig
sett honom sådan." (I, s. 35)
Men då Konrad möter den mäktige skurken Vauvenard, som vill få honom
att överge sin hämnd för att bli ensam om den, förändras hans karaktär. Tan
ken på hämnd har gjort honom stark och självständig. När han tvingas foga sig
efter en annans vilja, blir han på nytt en undergiven tjänare. Här finner vi åter
berättaren utforskande och avslöjande Konrads karaktär:
Konrad kände ett qval lägra sig kring sinnet. Hatet hade till den grad
blifvit hans andra natur, att föreställningen
att öfverge det
tillintetgjorde honom i hans egna begrepp. Hans böjelser hade blifvit så
vana att följa passionens blinda riktning, att han utom detta mål ej egde
något annat. Han hade så länge burit hämdplaner inom sig, så införlifvat sig med dem, att de blifvit ett med hans lefnadsplan. Hos honom
var det dock djuret som med tigerns försigtighet närmade sig offret; det
var den i själsegenskaper lägre menniskans snikenhet efter tillfreds
ställandet af ett rått, honom öfvermäktigt begär. (I, s. 160)
I jämförelse med hjältens och hjältinnans oföränderlighet kan vi även iakt
ta att han genomgår en förändring, som berättaren uppehåller sig vid varje
gång Konrad dyker upp i handlingen. När Konrad får order att hämta Rikissa för att göra Ange svartsjuk, dröjer berättaren vid denna förändring: "han
hade blifvit dyster, sluten, fåordig; han var missnöjd med sig sjelf. [...] Hit
intills hade han spekulerat på egen hand och handlat fritt [...] nu lydde han
deremot under en annans vilja [...]. Han förstod icke ändamålet med de be
fallningar, som han emottagit, hvarföre dessa äfven liksom skramlade såsom
fångkedjor efter honom, fångkedjor smidda vid hans förstånd." (I, s. 298)
Sista gången berättaren företar en längre utredning av Konrads karaktär,
betonas återigen hur tvånget att foga sig efter en annans vilja förändrat
honom. Men här tillkommer även en social förklaring till att Konrad blivit
mindre handlingskraftig, än vad han i början var. Han var en
gatans son, som i sin tjenande ställning aldrig förmått höja sig till någon
sjelfständighet [...]. Vid de passioner, som lifvade honom, lådade derför
alltid en viss låghet, måhända äfven framkallad af en öfver honom stän
digt hvilande, lättare befarad möjlighet att drabbas af det straff, hvarmed samhället långt förr når den svagare, mindre väl lottade, än hvarje
annan. (II, s. 321)
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Som en följd av att Konrad omfattas av en social förklaring — hans hämnd
på Anton är ju ett misstag — blir han den ende av skurkarna som överlever
slutet.
Även när det gäller den store skurken i romanen, Vauvenard, äger natur
ligtvis ett utforskande och ett avslöjande av hans karaktär rum. Här ligger
dock tonvikten på de ideologiska värden han är bärare av . Vauvenard är den
person som Ridderstad har det största intresset av att avslöja, eftersom han
representerar en fientlig, negativ ideologi i dess yttersta konsekvenser.
Roberts och Konrads ondska kan "förklaras" med deras mänskliga svagheter,
men i Vauvenards fall tillkommer en historisk, ideologisk värdedimension
som måste utredas.
Redan i första kapitlet med rubriken "En okänd" framhävs Vauvenards
mystiska karaktär. Det är som om han bar en mask av beslutsamhet, kyla och
hårdhet, vilket skapar förväntningar
att få se det sanna ansiktet bakom
masken. När han lämnar sin olycksbådande biljett till Konrad, kommenterar
berättaren hans sätt att tilltala denne: "Ni är hemma i detta hus! sade den
okände till Konrad, med en säkerhet i sin röst, som nästan var frånstötande."
(I, s. 14) Och när Anton första gången träffar honom, sedan denne räddat
honom från att mördas av Konrad, understryker berättaren Vauvenards tota
la avsaknad av känslor med en maskinliknelse. Anton vill tacka honom men
kommer av sig:
Det var honom alldeles omöjligt att fortsätta, så isades han sjelf af den
stränga, om ingen varm känsla talande, nästan genomträngande blick,
hvarmed grefven mötte honom. Det var som om en automat afgjutjern
hade talat. Då orden gingo öfver hans läppar, tyckte sig Ankarsparre
höra det afmätta rasslet afkuggarnes gång i ett maschineri. (I, s. 162 f.)
I nästa kapitel får läsaren vara med när Vauvenard bygger upp sin mask.
Han har skrivit en rapport om det politiska läget i Sverige till sina jakobinska
vänner, vilket gjort honom "liflig". När betjänten anmäler att friherrinnan
önskar träffa honom, måste han be henne vänta för a tt återfå sitt behärskade
utseende: "Han älskade att vara kall och se uttryckslös ut. [...] Ögat glänste
ännu, liksom lifvadt af något slags inspiration." (I, s. 174) För att maskera
sina känslor läser han i en bok som ger uttryck åt hans politiska åsikter. Läs
ningen gör honom åter kall och beslutsam (jag återkommer till innehållet i
denna skrift senare). Och ju längre romanen fortskrider, desto mer söker
berättaren tränga in i Vauvenards karaktär, för att utforska vad som döljer sig
bakom masken.
Efter det misslyckade mordförsöket på von Fersen inser Vauvenard, att han
är tvungen att bättre kontrollera sitt hat. Här får vi för första gången ta del av
Vauvenards självanalys:
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Han förebrådde sig att hafva handlat som en lumpen narr, som en öfverilad pojke, som en lekboll för ögonblickets vilda ingifvelser och nycker,
och icke som en man, hvilken förmår och förstår att beherrska passioner
na. [...] Han nedkallade himlens förbannelse öfver demonen i sitt bröst,
och svor en dryg ed att söka binda den, lägga den i band och bojor vid
foten af förnuftets, af förståndets, af den k alla beräkningens thron. (I, s. 281,
min kurs.)
I detta försök till inlevelse i skurkens psyke finns ansatser till dubbelstämmighet, men särskilt i den sista meningen återfinner vi berättarens direkta,
oförmedlade diskurs i försöket att knyta Vauvenards självbehärskning —
hans mask — till upplysningen och den franska revolutionen. Efter denna
självkritik förändrar Vauvenard delvis sin strategi, åtminstone gentemot sin
dotter. Istället för att agera med sedvanlig stränghet och kyla, söker han nu att
med ett ömt och ångerfyllt uppträdande förklara skälen till att han vill mörda
von Fersen. Förklaringen blir föremål för ytterligare undersökning av de
värden Vauvenard omfattar. Förnuftet är för honom inte ett värde av samma
dignitet som känslan, utan den mask som han döljer de egentliga passionerna
med: "Du såg hvad jag var i natt. Det vulkaniska upproret i min själ bortryck
te furstesmycket från förnuftet, och jag var ej längre mäktig mig sjelf. [...]
förnuftet egde intet välde, förståndet ingen kraft [...]. Förstår du mig, Ange?
Tror du att jag lidit, tror du att hatet utan skäl kan göra sig till herre öfver vå
ra tankar, öfver våra handlingar?" (I, s. 287) I tron att hans förklaring vunnit
gensvar hos Ange, frågar han henne vad hon skulle göra om hon utsatts för
oförrätter. Ange svarar, att hon skulle säga sina fiender, att de gjort henne ont
och därefter förlåta dem, ty det är så den gode hämnas.
Här måste berättaren stanna upp och söka redogöra för Vauvenards
relation till sin dotter, som en förklaring till att han överhuvudtaget bryr sig
om att vinna hennes bifall:
Han älskade icke sin dotter, men han aktade henne. Han egde ej för
henne en fars ömma, varma känsla, men han insåg hennes värde, hennes
rena karakter, hennes goda, naturligt oskyldiga hjerta, och kände ett
behof af att vara gillad af henne. Han, den samvetslöse mannen, egde sitt
samvete i henne. Utan all moral sjelf, talade likväl moralen till honom
genom hennes mun. (I, s. 288)
Men i fortsättningen blir det svårt att godta berättarens förklaring att han
aktar sin dotter, bl.a. eftersom Vauvenard utan betänkligheter eggar löjtnant
Ros att förföra henne. Här finns en motsägelse, som beror på att Vauvenard
fungerar på två olika plan i romanen. Dels är han skurken som initierar
anslagen mot hjälten och hjältinnan, och som kan framställas i alla sådana
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situationer som kräver skurken för att pröva hjälten och hjältinnan. På detta
plan har han samma funktion som ödet och gudarna i den grekiska varianten
av äventyrets prövningsroman. Dels är han även en etisk/moralisk karaktär
och bärare av värden som det gäller att utforska och avslöja i romanen. Detta
leder ibland till att olika krav kolliderar med varandra, varigenom det som
kännetecknar Vauvenards karaktär ofta får "glömmas" till förmån för även
tyrsintrigens krav. Samtidigt är emellertid intrigens förmåga att framställa
skurken i vilka situationer som helst en fördel, när det gäller att utforska karak
tären och ideologin i dess olika aspekter. Därför kan man inte heller hålla de
olika planen separerade från varandra: de förutsätter och griper hela tiden in i
varandra.
Som skurk är Vauvenard exempelvis utrustad med de talanger Bachtin me
nar är betydelsefulla i den grekiska romanen: magi, förmågan till förutsägel
ser etc. Vauvenard lovar exempelvis von Fersen, att denne med hans hjälp ska
få se sitt förflutna och tillkommande. Han säger: "Ni känner kanske icke ma
gins underbara, mysteriösa makt; huru man med dess tillhjelp kan förflytta sig
i en kommande tid, se dess historia, sina öden?" (I, s. 202) Men i Svarta Handen
används magin inte enbart till att befordra intrigen, utan även till att utforska
skurkens karaktär och ideologi. I sina försök att reformera Vauvenard till
griper Ange nämligen samma medel som fadern: en förutsägande dröm och en
"trolldryck". När hon berättat om hur hon i drömmen träffat modern och den
döde brodern, vilka Vauvenard får förenas med endast om han ändrar sitt liv,
ger det anledning till en rad reflexioner över Vauvenards karaktär. Först
skildras det Vauvenard erfar när han tar del av drömmens budskap: "Så kall
och beräknande egoist som Vauvenard äfven var, kände han en oförklarlig, en
besynnerlig ängslan lägra sig kring hjertat." (II, s. 124 f.)
Denna "ängslan" vill berättaren sedan ge en orsak till, först genom en
mera generell iakttagelse av den mänskliga naturen, återgiven i den karak
teristiska retoriska stilen, och sedan genom att tillämpa detta resonemang för
att förklara Vauvenards beteende:
Ju mera en person försjunkit i rent materiella intressen, ju mera han
hängifvit sig åt verldens föränderliga, margfaldiga bestyr, desto mindre
erkänner eller begriper han de andliga, de rent moraliska krafterna, som
verka uti och bakom de synliga formerna [...]. Liksom hjertat, ensidigt
utbildadt, leder till ett känslosamt egoisteri, leder äfvenledes det en
sidigt utbildade förståndet till materiel egoism; men om man måste be
klaga det ena, skall man alltid, förr eller sednare, nödgas förakta det
andra. [...] Vauvenard var en hårdnad materialist; och den enda punkt
utom materien, som hans själ erkände, var hämdkänslans öfvermodiga
böjelse, denna känsla, som smekte hans passioner och beherrskade hans
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hjerta. Det var också på denna stödjepunkt som han hvilade sina planers
häfstång. (II, s. 125)
När Ange sedan ger honom drogen och därefter tar av den själv, föranleder
det berättaren att jämföra deras olika karaktärer. Drogen väcker Vauvenards
samvete och han ser vad han gjort:
Anblicken var fasansvärd [...]. Ett sådant uppror hade hon aldrig sett:
de våldsammaste själsrörelser hade frigjort alla furierna i faderns
samvete [...]. Hvilken syn nästan från en underjord: blek, vanställd,
med förvridet utseende, med af raseri rullande ögon, reser Vauvenard
sig upp i sittande ställning, på samma gång som de af blod droppande,
söndersargade läpparne utstöta ett kort, häftigt, nära nog vrålande
anskri. (II, s. 133)
På Ange har drogen en helt annan verkan. Hon ser framför sig en "morgon
av lycklig kärlek" och en framtid av lycka. Och berättaren konstaterar: "Hvil
ken olika verkan af samma drog! [...] Der afpreglade brottet sina fasansvärda
strider — här oskulden sin ljufva frid." (II, s. 134) Ändå dröjer det inte länge
förrän Vauvenard har "glömt" denna omtumlande upplevelse, som visar vad
hans öde kommer att bli om han fortsätter på sin brottsliga bana. Snart är han
åter skurken som intrigerar mot hjälten och hjältinnan.
Ett annat exempel på hur äventyrsintrig och karaktärsutforskning korsar
varandra är när Ange kidnappas. Även detta så viktiga element i prövningen
måste då förklaras med en hänvisning till Vauvenards karaktär. Berättaren
medger inledningsvis, att det kan verka underligt att en far rövar bort sin egen
dotter: "Hvad var orsaken till detta Vauvenards handlingssätt? Han kundeju
lika gerna ha bortfört sin dotter utan all öfverraskning, utan att sålunda snart
sagdt röfva henne med sig? Försök att förklara för dig Vauvenards karakter,
och du skall förstå orsaken." (II, s. 202)
Så följ er en längre utläggning om hur V auvenard önskar rubba Antons lugn
och sinnesjämvikt genom att bortföra Ange framför ögonen på Anton. Han vill
att Anton ska drabbas av våldsamma passioner som söndersliter hans "veka
karakter". Skälet till det är i sin tur Vauvenards egen demoniska karaktär,
som överallt söker striden istället för fredens jämvikt och försonlighet:
Han led i allmänhet icke lugn i verlden: han älskade upproret för dess
egen skull; inom naturen, inom staten, inom det enskilda lifvet föredrog
han att se verkningarne af mot hvarandra vulkaniskt kämpande krafter.
Då hafvet brusar som vildast, då stormen under tjutande sång härjar
vida omkring, slår hafsörnen sina djerfvaste kretsar i skyn. Äfven
Vauvenard var en sådan natur. (II, s. 203)
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Det är som om berättaren, sedan han gett efter för prövningens krav, i efter
hand tvingas till en lång redogörelse för Vauvenards karaktär för att denna ska
passa till hans funktion som skurk i prövningsintrigen. Den mask Vauvenard
bär som skurk är således mycket töjbar och användbar i genrer, som likt den
sociala äventyrsromanen söker kombinera äventyrsintrig med en utforskning
av människan som bärare av värden. Skurkmasken gör att Vauvenard kan
försättas i alla upptänkliga slags situationer, där hans etiska/moraliska och
ideologiska karaktär kan utredas utan att någonsin uttömmas. Skurken i
äventyrsromanen har därför en funktion liknande den Bachtin beskrivit som
giltig för den folkliga komedins standardtyper, med undantag för det "muntra
överskottet":
De folkliga maskerna — Makkus, Pulcinella och Harlekin — kan man
däremot ge vilket öde som helst och framställa i vilka situationer som
helst (vilket man to m gör inom ramen för en och samma pjäs), men själ
va uttöms de aldrig av dem och bevarar alltid, ovan varje situation och
öde, sitt muntra överskott, bevarar alltid sitt okomplicerade, men out
tömliga mänskliga ansikte.45
Utforskandet och avslöjandet av Vauvenard som karaktär och ideologi
bärare äger även rum i samtal mellan honom och andra personer i romanen.
Särskilt friherrinnan far i två samtal söka utreda Vauvenards ideologi. Samta
len föranleds av de samvetskval friherrinnan känner inför tanken på att mör
da Anton. I det första samtalet frågar hon Vauvenard, om han anser det vara
rätt att hämnas. Vauvenard svarar, att människan inte har rätt till någonting.
Hon tror att hon har rätt att välja sitt liv, men det är för det mesta omständig
heterna som avgör. Eftersom människan inte har några naturliga rättigheter
och är beroende av lagar utanför hennes kontroll, är det endast den indivi
duella viljan och förmågan som utgör måttet på människans rättigheter: "vi
hafva rätt till allt, som, noga betänkt, vi vilja och förmå. Vår rättighet ligger i
vår kraft, i vår beslutsamhet, i vår lycka: jag har således rätt att hämnas — om
jag vill och om jag förmår." (II, s. 285) Friherrinnan befarar dock att denna
åsikt tillåter hämnaren att i sin tur hämnas, dvs. hon far här uttrycka rädslan
för en cirkel av hämnd som aldrig bryts, därför att det inte finns någon makt
överordnad människans.
Det andra samtalet rör frågan om Guds existens. Friherrinnan undrar om
Vauvenard tror på Gud. Vauvenard förnekar inte Guds existens men menar
att föreställningen om en Gud utanför människans värld är naiv. Gud finns
istället i allt: Gud är hela skapelsen. Det innebär också att varje individ är en
gudomlig varelse, som inte slavar "under fremmande lag" utan
sjelfva delar af denna högre lag, momenter af den högsta eviga harmoni
en, icke endast svaga, arma beläten af Gud, utan länkar i den kedja af
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oändlig gudomlighet, som genomlöper tingen. I känslan af denna gu
domliga börd, handlar jag fri och oberoende [...]• Hvad vi äro, äro vi till
följd af vår egen gudomlighet, till följe af oss sjelfva. (II, s. 326 f.)
Friherrinnan räds dock denna åsikt, som inte ger utrymme åt någon makt
större än individens. Hon inser att Vauvenards tro tillåter allt, eftersom det
inte existerar något högre av människan oberoende väsen som kan döma hen
nes handlingar: "Icke mera! bad friherrinnan. Ah, jag förstår er: vi äro sjelfva
vårt samvete, vår eviga försyn, vår nåd och rättfärdighet, vår barmhertighet
och försoning!" (II, s. 327)
Det är denna individualism, kombinerad med en cynisk inställning till tron
på överindividuella värden, som dominerar utforskandet och avslöjandet av
Vauvenards ideologi på slutet av romanen. Individualismen avslöjas som kär
nan i de värden Vauvenard omfattar. Sedan han berättat sitt livs historia för
Ange, uppmanar han henne att betrakta kärleken till Anton som en illusion,
liksom alla andra värden: "Slå alla barnsliga griller ur hågen, Ange! Verlden
är ett stort bedrägeri; den liknar min hand: den är brännmärkt, men mörkret,
natten i de fåkunniges själ gömmer bedrägeriet
(II, s. 387) Viss om att
ha triumferat kan han nu binda passionerna i sitt bröst och helt låta viljan
regera: "Vauvenard var icke mera häftig och passionerad; han var fullkomligt
lugn. Sinnesrörelserna beherrskades alltid af hans vilja: hans vilja var den
okufliga makt, hvarmed han ständigt dominerade sig sjelf, så väl som andra."
(II, s. 390) Nu behöver han inte längre vara skurken, som i avsaknad av en
fixerad position i samhället hotar det utifrån. Efter giftermålet med friherrin
nan kan han nu låta sin ondska pervertera samhället inifrån. Berättaren åter
ger först hans tankar om sin nyvunna ställning, för att därefter kommentera
hans tilltro till sin förmåga:
Invigd i det svenska familjelifvet, är jag ej längre främling här: bekant
med dagens politiska mysterier, skall ingenting undgå min uppmärk
samhet. [...] Helt visst bodde i hans bröst en stark och mäktig ande, som
lifligt kände alla de svårigheter han öfvervunnit, och med framgångens
visshet nu utstakade de djerfvaste planer, utan att hans själs flykt stör
des af tanken på några omöjligheter. Lycklig han! (II, s. 411 f.)
När Anton återuppstår från de döda och uttalar ättefaderns dom över Vau
venards och friherrinnans äktenskap förändras dock allt i ett slag. Den av
viljan behärskade ytan rämnar och fram väller Vauvenards demoniska inre:
"Hat och hämd [...] fyllde hans bröst med en eld, osläcklig såsom Tartarens.
Med ett raseri, numera utan alla tyglar, drog han sig tillbaka; en konvulsivisk
ryckning skälfde genom hans leder; läpparne darrade. [...] Hämd, hämd,
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vrålade han, hämd!" (II, s. 433) Vauvenard, som alltså omfattar den ohöljda
individualismens värden, dör till sist helt följdriktigt för sin egen hand.
Skurken är, som vi har sett, betydligt mera komplex än hjälten och hjältin
nan. Det beror framför allt på att han, i motsats till dessa, inte förkroppsligar
egenskaper, utan att han är bärare av värden som blir föremål för utforskning
och diskussion i romanen. Även om berättarens direkta diskurs dominerar i
gestaltningen av Vauvenard, finns det ansatser till dubbelstämmighet — så
som exempelvis i friherrinnans samtal om hans ideologi — där berättarens
diskurs bryts. Men det viktigaste är att han som skurk bär en mask som gör
honom till en typ snarare än en individ. Denna mask gör att han kan fungera
på två olika plan i romanen: både som en funktion i prövningsintrigen och som
ideologibärare. Därför blir han inte heller uttömd, varken som skurk eller som
ideologibärare. Som skurk kan han fortsätta sitt liv i andra romaner, liksom
diskussionen av de värden han omfattar kan fortsätta utanför romanen.

Naturlighetens tema och historiefilosofin i Svarta handen
Jag nämnde tidigare att de historiska personerna i romanen intar en tillbakaskjuten position, samt att de faktiska historiska händelser som behandlas i
romanen gavs relativt litet utrymme. Vad som dominerar är, som vi har sett,
prövningen av hjälten och hjältinnan och det ideologiska utforskandet av
skurken. Vad är det då som gör, att man kan betrakta Svarta Handen som en
historisk roman och inte bara som en ren äventyrsroman? Eller hellre: existe
rar det en särskild historiefilosofi i romanen, som skiljer sig från den Lukâcs
menade var konstitutiv för den historiska romanen?
Min uppfattning är att det gör det, men att den i förstone kan vara svår att
fa syn på. För att finna fram till denna historiefilosofi måste vi nu diskutera
både romanens tematik och äventyrsintrigens betydelse, aspekter som är
omöjliga att isolera ifrån varandra.
I likhet med Stockholms mysterier är motsättningen kontinuitet-brott ett
viktigt tema i Svarta Handen. Själva prövningen av hjälten och hjältinnan inne
bär i allt väsentligt inget annat än att säkerställa kontinuiteten. Hjältarnas
"naturliga" egenskaper — oskuld, kärlek, godhet, öppenhet, trofasthet — är
utsatta för hotet att korrumperas och förfalskas. De utstår dock denna prövning
och deras egenskaper överlever obefläckade. För att egenskaperna ska be
varas rena, är det viktigt att Vauvenard på slutet ges tillfälle att ångra sig,
samt att han faller för sin egen hand. Det är även betydelsefullt att Ange inte
anger fadern, eftersom hon då skulle "smittas" av hämnden.
I slutet av romanen är det således kontinuiteten som triumferar: hjältens
och hjältinnans bevarande av sig själva och av sina naturliga egenskaper. I
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denna "naturlighetens" kontinuitet återfinner man otvivelaktigt spår av det
Bachtin hävdar kännetecknar den grekiska prövningsromanen:
Genom detta moment [hjältarnas identitet med sig själva] förbinds den
grekiska romanen med djupa skikt i den folklore som fanns före klassamhäl
lets uppkomst [...]. [Det] bevaras ju här ett mycket värdefullt korn av en
folklig mänsklighet och tron förs vidare på människans oförstörbara för
måga i hennes kamp mot naturen och mot alla icke-mänskliga krafter.46
Kontinuiteten innebär alltså en dröm om ett "naturligt" samhälle, i vilket
människans "oförstörbara" egenskaper — godhet, oskuld, kärlek osv. —
härskar.
Prövningen av denna kontinuitet implicerar därför en tidslig dimension.
Det "naturliga" kan aldrig vara något tillfälligt, något skapat, konstruerat
eller artificiellt. "Naturligheten" hör evigheten till, något som definitionsmässigt alltid måste finnas hos människan. "Naturligheten" kan därför aldrig
upprättas, utan måste alltid Åter-upprättas, om den varit förtryckt eller
korrumperad. "Naturligheten" förknippas därmed med ett längre historiskt
perspektiv, eller snarare ett mera vertikalt sätt att betrakta historien, där
egenskaper blir viktigare än historiskt tillfälliga och föränderliga händelser.
En sådan historiesyn skiljer sig radikalt från Lukacs' uppfattning om att den
historiska romanen gestaltar den nödvändiga förhistorien. Kampen mellan
"naturliga" egenskaper och korrumperade värden, som i Svarta Handen för
läggs till år 1810, kunde därför lika gärna förläggas till 1840-talet. "Naturlig
heten" är så att säga enheten i detta historiska kontinuum.
När prästen, som ska viga Vauvenard och friherrinnan och som fatt veta att
Anton är vid liv, tar del av den ankarsparrska familjehistorien och ättefaderns
testamente, reflekterar han över denna kontinuitet och riktar sig samtidigt
mot dem som tror sig kunna bryta mot den och skapa något nytt:
Hvilket beroende mellan det ena och det andra! Hvilken kedja af utur
hvarandra vexande lagar! H värje tanke, hvarje handling, hvarje sak är
en puppa, hvarur en ny tanke, en ny handling, en ny sak springer. En
evigt fortlöpande syllogism går genom verlden. Hvarföre? För sanning
ens skull, för beviset om Guds ständigt fortfarande rättvisa på jorden.
[...] Emellan det förgångna och det kommande tron i er stå på en obe
roende, sjelfständig, egen plats — fafanga inbillning! Det förgångna
hinner er, då i minst anen det, och det kommande undgån i icke [...]•
Häfderna tala till oss genom våra fader, gifva oss vid vår ingång i verlden
sitt testamente, befalla oss att läsa och lära, skilja mellan det rätta och
orätta, samt handla värdigt en högre, den högsta lagen. Men egoisten
bryter sig sin egen väg, och de döda resa sig ur griften, och domens och
straffets stund är inne. (II, s. 417 f.)
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Självfallet är det den gudomliga försynen som i sista hand utgör garanten för
denna kontinuitet.
Det långa historiska perspektivet återkommer i berättarens förklaring till
folkets bestörtning över kronprinsens död. Till hans person var förhoppning
ar knutna, vilka berättaren menar väsentligen var illusoriska. Det kan näm
ligen inte ske några avgörande förändringar under enbart en livstid:
Det steg vi uttagit såsom samhälle, såsom mensklighet, förmärka vi
knappast, emedan en dag i verldshistorisk betydelse är icke en gång en
sekund på den stora tidens urtafla; då deremot den för hvar och en
enskild, för hvarje individ är ett vigtigt och stort steg framåt — till vår
egen graf. Lifvet utvecklar sig icke i nationernas bröst lika fort, som det
tändes och slocknar i den enskildes. (II, s. 276 f.)
En liknande inställning finner man i berättarens kommentar till fientlig
heten mellan von Fersen och Mannerheim. Här betonas även att tron på
egenskapernas kontinuitet äger samma betydelse i berättarens samtid:
Vår tids egentliga sjukdom ligger också väsendtligast deri, att partierna
söka motiverna till sina åsigter och handlingar långt mera i samhällslifvets yttre fenomener, än i dess inre; söka dem mera i frågornas prak
tiska beskaffenhet och natur, än i de eviga, för slägtena bestämmande,
gudomliga lagar [...]. På den väg de nu vandra väcka de oupphörligt
upp egennyttan, hatet, missnöjet och oviljan mot hvarandra; och för
soningen, den enda makt som kan rädda slägtet i denna så väl som en
annan verld, flyger, en rädd och fridlös dufva, öfver en oändlig synda
flod. (II, s. 55)

Skurkens brott med den naturliga och historiska kontinuiteten
Om prövningen således går ut på att fastställa de eviga, "naturliga", egen
skapernas kontinuitet, är det klart att även brottet mot dessa egenskaper
måste utforskas och avslöjas, eftersom brottet med kontinuiteten alltid är
mera historiskt förankrat och därför mera "okänt" och omtvistat. Det är troli
gen också ett av skälen till att romanen utspelar sig kring det fersenska mordet.
Med von Fersens förbindelser till det franska hovet var det möjligt att tänka
sig en skurk förknippad med den franska revolutionen, och det brott denna
medförde i den västeuropeiska historien.
Det måste emellertid här påpekas att Ridderstad inte var någon entydig
motståndare till revolutionen. I den reviderade utgåvan av romanen Draban
ten (1877), ger han klarare uttryck för sin kluvna inställning till den. Revolu
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tionen var motiverad, menar han med argument som just bygger på föreställ
ningen om "naturliga", eviga värden, därför att den absolutistiska regim som
föregick den hade avvikit från "menskligt riktiga grundsatser" och bar på
maktfullkomliga, gudomliga anspråk. Absolutismen hade ökat klasskillna
derna i samhället samt irreligiositeten och osedligheten. Revolutionen var
därför nödvändig för att tfter-upprätta de "naturliga" egenskaperna. Med en
liknelse som åter framhäver föreställningen om grundläggande, "naturliga"
egenskaper skriver han: "Liksom en stark ström med egna vågor går, för att så
uttrycka oss, på dess bottendjup en ny, för slägtena mer tillfredsställande och
välsignelsebringande flod af omedelbara, enkla och naturliga rättsbegrepp
fram, flödande ur häfdernas renaste källådra, mensklighetens till sjelfmedvetande uppenbarade hjerta."47
I citatets fortsättning framhävs emellertid även hans kritik av revolutionen:
att revolutionsprocessen hotade att också upplösa dessa grundläggande egen
skaper: "De styggelser och lidelser, den förvirring och det vanvett, som till
slägtets förnedring deremot gåfvo händelserna ett så dystert skaplynne, voro
väl väsentligast endast de lössläppta stormarnas, den fullkomliga upplösning
ens, den helt och hållet upprifna samhällsordningens oberäkneliga verk."48
Med jakobinerna vid makten — Danton, Marat, Robespierre — menar
Ridderstad att revolutionen snart urartade. Dessa "blodsmän" blev allt mer
allsmäktiga, på bekostnad av "nationalviljan".49
Vauvenard är jakobin och står dessutom i förbindelse med andra lands
flyktiga jakobiner, vilka antyds utgöra ett hemligt, konspiratoriskt sällskap.
Vauvenards ideologiska brott mot kontinuiteten innebär i första hand, att han
tänker sig att skapa en helt ny början med nya värden som ersättning för de
gamla. Hans uppfattning om den franska revolutionens rättmätighet består
inte i att, såsom Ridderstads i Drabanten, betrakta den som ett undantag från
det allmänna rättstillståndet legitimerat av den absoluta monarkins egen
avvikelse från "menskligt riktiga grundsatser", utan som något helt nytt och
ursprungligt. Hans ideologi går därför inte heller ut på att åter-upprätta de
"naturliga", eviga egenskaperna, utan på att skapa helt nya värden. I detta
består i dubbel bemärkelse hans brott.
När Vauvenard behöver lugna sig, läser han ur en skrift med titeln "Menniskans rättigheter". Dess författare, vars namn inte nämns i romanen men
som torde vara Thomas Paine, hävdar att man bör bortse från den historia
som ligger mellan den första människan och nuet: "Hvarföre hafva icke äfven
vi börjat med historien om menniskans rättigheter ifrån skapelsen?" (I, s. 176)
De rättigheter och den jämlikhet som härskade i paradiset borde utgöra rät
tesnöret även för dagens människor, menar författaren. På samma vis som för
Adam, eller för ett barn, borde världen för samtidens människa vara ny.50
Då Vauvenard berättar sitt livs historia för dottern, försummar han inte
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heller att tala om revolutionen som den punkt då allt inklusive religionen gick
att göras nytt:
Det var en ny skapelsehistoria: idéernas skapelsehistoria. Hela den gam
la samfundsinrättningen [...] ramlade på en gång in, icke till en ruin, det
hade varit för litet, utan till ett chaos; och öfver detta chaos sväfvade
folkets, d.v.s. Guds nyskapade ande. Verldens skapelsehistoria börjar
med ett paradis, folkens göra det äfven. Det politiska lifvets, sam
hällslärornas paradis utgöres af de republikanska grundsatserna, och
tvenne tankar, kärlek och frihet, lustvandra där ett kommande, bättre
slägtes, en tillstundande tids, en ny bibels Adam och Eva. Det var en tid
för mig; hänförd af den, hänfördes andra af mig. Alla sinnen andades
uppror [...]. (II, s. 378)
I Vauvenards ideologi har således Gud ersatts av folket, bibeln av de
"republikanska grundsatserna" och Adam och Eva av revolutionens nya
människa. Här kan vi för övrigt se ett bra exempel på skurkens komplexitet
som bärare av värden. Med tanke på hur Vauvenard i övrigt gestaltas i roma
nen, särskilt i funktionen av skurk vilken hotar hjältens och hjältinnans kärlek
och lycka, är det svårt att tänka sig honom som en förkämpe för "kärlek och fri
het". Men här behövs han alltså som bärare av den franska revolutionens
ideologi, som ju även innehöll dessa värden.
I slutet av romanen, då Vauvenard tror att han triumferat, ger han i ett brev
till sina jakobinska vänner uttryck för s in tro på våldets, hämndens och brot
tets förmåga att bryta med kontinuiteten och skapa en ny värld: "En blodig
hand kan ej åstadkomma rena verk, har man sagt. Till en tid trodde jag det,
och jag var nära att förtvina af sorg. [...] Men de gamla tecknens tider äro för
svunna: allt öfvertygar mig nu, att verldens nya ordning just måste grund
läggas af en blodig, af en svart hand." (II, s. 412) Omvänt ger detta citat
uttryck för den "naturliga" ideologi, som förespråkas i romanen. Eftersom
Vauvenard till sist faller för sin egen hand, bekräftas att det endast är den obefläckade handlingen, den som griper tillbaka på egenskapernas kontinuitet,
som kan utgöra grundvalen för samhället.
Vauvenards föreställning om en absolut början har avgörande konsekven
ser på det etiska/moraliska planet. För honom är alla värden likvärdiga. Kär
lek och hat är jämbördiga passioner, vilka bägge endast har funktionen av att
utgöra bränsle för individens vilja. Vauvenard säger till Ange: "Kärleken är
en passion liksom mycket annat här i verlden. Om tron på den lemnar oss, äro
vi icke derföre förlorade: tomrummet i vår själ skall snart fyllas af andra käns
lor, och alla känslor äro lika goda." (I, s. 292)
Vauvenards oförmåga eller ovilja till moraliska distinktioner, vilken är för
knippad med hans vägran att erkänna egenskapernas kontinuitet, liksom hans
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föreställning om att det är möjligt att skapa helt nya värden, leder ofrån
komligt till en extrem individualism. Som vi har sett, menar han att den mora
liska rätten är underställd individens förmåga. Eftersom varje individ enligt
Vauvenards mening är gudomlig, har individen rätt att företa sig vad som
helst, så länge hon själv förmår genomföra det. Vauvenard representerar ett
slags förnietzscheanskt
övermänniskoideal. När det inte längre finns några
"naturliga" egenskaper, är det den starke — den som äger den starkaste viljan
och förmågan — som avgör vad som är rätt och fel, gott och ont.
Därför är det helt logiskt, både av tematiska skäl och på grund av äventyrs
intrigens krav, att Vauvenard är den som initierar handlingen i romanen. Till
skillnad från hjältens och hjältinnans roller, vilka består i att passivt utstå
skurkens anslag mot dem, är skurken den som är utrustad med viljan och
förmågan att aktivt ingripa i skeendet. Och denna förmåga äger skurken inte
enbart i äventyrs tiden, i vilken prövningen av hjälten och hjältinnan försiggår,
utan även i relation till den historiska tiden.

Det är inte bara så att skurken initierar äventyrstiden med dess prövning
och utforskning av värden, och mot vilken de historiska händelserna står som
en fond. Skurken ingriper även i dessa historiska, faktiska händelser. Det är
således Vauvenard som utsprider ryktena om att von Fersen är kronprinsens
mördare, som gör sin röst hörd i den mannerheimska klubben och anklagar
honom för mordet, som "räddar" honom in i det hultgrenska huset och ser till
så att han släpas ut på Rådhusgården, där Vauvenard sedan aktivt deltar i
lynchningen. Det är även Vauvenard som sätter stopp för det franska kunga
parets flykt och som är med om att döma Ludvig XVI till döden. Slutligen är
det Vauvenard som, ironiskt nog, antyds ligga bakom valet av Carl XIV
Johan till den nye tronföljaren. Han skriver till sina jakobinska bröder: "Till
det förestående thronföljarevalet borde vi framskjuta en kandidat, en man
utgången ur våra leder, urjakobinismens mysterier. Enjakobin på thronen —
hvad sägen i derom?" (II, s. 121)
Det förefaller alltså som om skurkens agerande bakom kulisserna var or
saken till det historiska skeendet. Detta faktum är av stor betydelse för för
ståelsen av den historieuppfattning som ligger till grund för Svarta Handen och
för fyrtiotalets historiska äventyrsroman överhuvud. Det är alltså själva för
hållandet mellan äventyrstid och historisk tid som blir viktig i denna typ av
historisk roman.
Bachtin menar, som vi såg, att äventyrstiden i den grekiska romanen ut
gjorde ett avbrott i denreella tidsräckan. Han skriver: "Momenten i äventyrs
tiden ligger i skärningspunkterna i ett normalt händelseförlopp, i en normal
livsräcka, i en orsaks- eller meningsräcka, i de punkter där denna räcka bryts
och lämnar plats för de icke-mänskliga krafternas intrång — ödet, gudarna,
skurkarna."51
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På samma vis förhåller det sig i Svarta Handen. Historiens öden avgörs i även
tyrstiden, i det hålrum som uppstår där äventyrstiden bryter den normala,
historiska orsaks- eller meningsräckan. Och den som orsakar detta avbrott i
den reella orsaks- och tidsräckan är skurken. Men skurken i Svarta Handen är
inte någon icke-mänsklig kraft, vilket jag redan påpekat skiljer fyrtiotalets
historiska äventyrsroman från den grekiska romanen. Vauvenard är utrustad
med en egen livshistoria och ett eget (hämnd) motiv, samt är bärare av värden
som utforskas och avslöjas i romanen. Det är helt enkelt en etisk/moralisk
individ som bryter in i den historiska tidsräckan.

Historieuppfattningen i Svarta handen
Den historieuppfattning som ligger till grund för Svarta Handen är således av en
helt annorlunda karaktär än den Lukâcs iakttog i Walter Scotts historiska
romaner. Scotts romaner skildrade enligt Lukâcs historien som en objektiv,
linjär process, därför att Scott uppfattade historien som den nödvändiga förhisto
rien till det närvarande. Lukâcs kritiserade även Victor Hugo för att denne
transformerade Scotts arbeten — "a model for the objective presentation of
contending historical forces"52 — till en moralisk fabel för att demonstrera
dygdens överlägsenhet över ondskan. Historiesynen i Svarta Handen ligger
nära den historiesyn Lukâcs tillskriver Hugo. I Svarta Handen är det de mora
liska värdena och egenskaperna som avgör historiens öden, och de goda egen
skaperna är "naturliga", kontinuerliga och därför inte möjliga att historisera.
Som berättaren påpekar i samband med striden mellan von Fersen och Man
nerheim: Orsakerna till "vår tids" sjukdom måste sökas inte i "yttre fenomener", utan i "eviga, för slägtena bestämmande, gudomliga lagar". (II, s. 55)
Det innebär att historieuppfattningen i Svarta Handen är mera vertikal än
linjär. Historien styrs inte av ett linjärt objektivt orsaksförlopp, utan av en
etisk/moralisk kamp mellan olika värden och egenskaper. Och dessa värden
och egenskaper finns representerade i alla tider, eftersom de är grundläggan
de mänskliga. Eftersom historiens öden avgörs i äventyrstiden, där hjältarnas
"naturliga" egenskaper prövas genom de hinder skurken lägger ut, under
stryks betydelsen av detta moraliska värdeunivers. Det finns således ett expli
cit motstånd mot att betrakta historien som en objektiv, linjär process. Histo
rien är alltid mer ett resultat av den enskildes egenskaper och värden, än av
överindividuella krafter.
Det föreligger emellertid en egendomlig paradox i detta begär efter att sub
jektivera historien. Trots att man kan betrakta äventyrstidens prövning av de
"naturliga" egenskaperna och återupprättandet av ett moraliskt värdeuni
vers, som ett sätt att göra den abstrakta, objektiva historiska orsaksräckan åt
komlig för den enskilde, riskerar föreställningen om en "naturlig" livsvärld att
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i sin tur förvandlas till en objektiv, opåverkbar fond. Det beror på att de
"naturliga" egenskaperna är eviga och bara kan öter-upptäckas och åter-upp
rättas. Liksom de hjältar som förkroppsligar dessa egenskaper, utmärks de av
en extrem passivitet. De är alltid redan givna och ödesbestämda.
Därför kommer skurken att erhålla en sådan central betydelse i den his
toriska äventyrsromanen. Skurken är den som aktivt bryter den objektiva
historiska orsaksräckan. Visserligen är han bärare av onda värden, men just
därför påvisar han betydelsen av det moraliska värdeuniversets inverkan på
historien. Det är alltså helt logiskt att skurken är huvudpersonen i romanen.
Det är han som öppnar möjligheten att återupprätta det moraliska värdeuniverset, och det är han som gör historien gripbar genom att visa den vara ett
resultat av individens moraliska agerande snarare än av en anonym, objektiv
historisk process. Detta är troligen den främsta orsaken till den fascination vi
känner inför skurken inte bara i Svarta Handen utan i den historiska äventyrs
romanen överhuvudtaget. Paradoxalt nog är det skurken som garanterar
möjligheten av ett samhälle, som förenar den individuella livshistorien med
den objektivt historiska, och i vilket de "naturliga" egenskaperna har återupprättats.
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Den ofullgångna
historiska
äventyrsromanen
SKURKEN ÄR HUVUDPERSON även i J. A. Kiellman-Göransons
roman Abednego — Enfolkungaättling i det nittondeårhundradet (1846—47) .Här har
emellertid intresset för skurkens betydelse som etisk/moralisk karaktär, vilken
bryter den historiska orsakskedjan, drivits så långt att äventyrsintrigens pröv
ning stannat vid en ansats. Resultatet har blivit att utforskningen och av
slöjandet av skurken helt kommit att dominera i romanen. Man kan därför se
Abednego som en misslyckad historisk äventyrsroman och på samma gång ett
belysande exempel på skurkens roll i denna.
I början av romanen finns åtminstone ett embryo till en hjältinna. Det är
den unga Rosaura Löwenburg, dottern i den familj vars bekantskap vi far
göra. Rosaura är den rena, oskuldsfulla och obefläckade hjältinnan, som ägde
"naturens och ett godt hjertas omedvetna skönhet [...] hon var fullkomligt
okunnig om alla dessa små lidelser [...] hvilka förgifta det af naturen renaste
blod".1 Berättaren försummar dock inte att påpeka, att det existerar ett hot
mot denna renhet: Rosauras egenskaper kommer att prövas. Rosaura hade,
på sin väg från barn till kvinna, förblivit till hälften en ängel: "Men skulle hon
kunna fortfara att vara det? Skulle [...] hennes oskuldsfulla själ undkomma
verldens öfverallt lurande förderf?" (I, s. 31) Detta hot får snart kroppslig
gestalt i form av den mystiske främlingen Abednego.
Rosaura är dotter till grevinnan Löwenburg, som i början av romanen lig
ger svårt sjuk på sin egendom, Orneviks slott. Skälet till grevinnans sjukdom
är kärlekssorg. Helt ung gifte hon sig med den betydligt äldre greve Löwenburg. Grevens son i ett tidigare äktenskap, Cladius, och grevinnan förälskade
sig i varandra, men gav ett gemensamt löfte till greven att efter hans död ald
rig gifta sig med varandra. Rosaura har även en andre halvbror, Arvid, som är
bekant med Abednego. Arvid vet att Abednego är en skicklig läkare och ber
honom hjälpa sin styvmor. Arvid skildras som njutningslysten och utlevd.
Han verkar dessutom både frukta och underkasta sig Abednego.
Snart får läsaren en inblick i vad som hotar Rosaura, och skälet till Arvids
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rädsla. Berättaren inbjuder läsaren att blicka in i Abednegos psyke. Han visar
sig också vara en skurk med dennes alla kännetecken. För det första känner
han sig överlägsen andra människor som han hatar och föraktar: "Jag fick ut
bilda mitt eget mäktiga sjelf.Jag fick blifva min egen herre och min egen Gud.
Menniskorna äro derföre icke mina syskon, de äro mina slafvar; de äro förakt
liga och lågsinnade derföre hatar jag dem. [...] Den som älskar är en slaf, den
som hatar är en herre." (I, s. 56)För det andra far vi veta att han hyser hämnd
planer gentemot hela den Löwenburgska familjen. Skälet till hämnden har att
göra med Arvid, vilket är förklaringen till Arvids fruktan.
För det tredje får vi reda på att den oskuldsfulla Rosaura befinner sig i störs
ta fara att drabbas av hans hämnd. För att nå sina mål kommer Abednego att
tillgripa skurkens alla vanliga knep: "Lilla Rosaura skall jag hafva för mig.
Det är skäligt att jag får någon glädje af mitt hat. Bortröfvande, böner, låtsad
kärlek, våld, sömndryck — åh! det fins tusende kraftiga medel." (I, s. 59)
Abednego upptäcker snart hemligheten bakom grevinnans sjukdom, och pla
nerar att utnyttja den för att krossa henne och Cladius. Arvid har han redan
inflytande över. Det är bara Rosaura som det återstår för honom att fördärva.
För att förmå grevinnan och Cladius att bryta sina löften och ge efter för
passionen, och för att få ett tillfälle att förföra Rosaura, övertalar Abednego
grevinnan att resa utomlands för att återhämta sig efter sjukdomen.
I Nizza, där den Löwenburgska familjen slår sig ner, blir Rosaura upp
vaktad av tre friare. Hon gifter sig av barmhärtighet och medkänsla med en
sjuklig engelsk hertig vid hans dödsbädd. När hon åter blir tillgänglig för
äktenskap, uppvaktas hon av prinsen av Monaco. För att hon ska överväga
prinsens frieri måste han uppfylla tre villkor. I dessa villkor innefattas de so
ciala, politiska och filantropiska idéer som är så vanliga i den sociala äventyrsromanen. Prinsen måste för det första skänka pengar till några nödställda
familjer. För det andra måste han använda sitt inflytande för att verka för de
revolutionära idéer som är på tillbakagång i restaurationens Frankrike. Han
måste arbeta för "de förtrycktas sak, och sök[a] att förskaffa dem lagarnas
gillande af deras naturliga rättigheter, på det att de icke genom ett olagligt
våld måtte eröfra dessa, och med detsamma öfverändakasta all ordning i sam
hället [...]•" (I? s- 1^2) Här är ett tydligt exempel på hur föreställningen om
"naturlighet" blev ett vapen mot social och politisk orättvisa, samtidigt som
ordningen och kontinuiteten vidmakthölls.
Slutligen måste prinsen lova att avskaffa det furstliga monopol, som ökar
hans privata förmögenhet på undersåtarnas bekostnad. Prinsen, som är en
girig egoist, kan inte tänka sig att uppfylla dessa villkor. I detta skede åter
inträder Abednego i handlingen. Sedan prinsen fått avslag på sitt frieri, allie
rar han sig med Abednego för att hämnas på Rosaura. Tillsammans gör de
upp en plan om att enlevera och föra henne till Paris. Prinsens avsikt är att i

181

ÄVENTYRETS TID

Paris förföra henne och sedan sprida ut rykten om att hon är en fallen kvinna.
Abednegos avsikt, som prinsen inte är medveten om, är att uppträda som
Rosauras beskyddare och därigenom fa makt över henne. Med hjälp av ett
förfalskat brev får de sammansvurna Rosaura att tro, att grevinnan befinner
sig i Paris vid Claudius dödsbädd. När Rosaura anländer till det hus i Paris
där grevinnan och Claudius antas bo, blir hon inlåst i ett rum. Hon lägger sig
att sova men väcks av att Loman, det redskap Abednego använt sig av för att
lura henne till Paris, söker förföra henne. Detta ingår naturligtvis inte i Abed
negos plan. I sista stund lyckas dock Rosaura fly genom ett fönster, över hus
taken och in i en närliggande badinrättning. Loman är henne i hälarna men
snavar och faller i en vattenreservoar utan möjlighet att ta sig upp. Läget blir
inte bättre av att vattnet blir allt varmare. Det är Abednego som, då han
upptäckt att Loman lurat honom, startat maskinen som värmer upp vattnet.
I vredesmod över Lomans förräderi kokar Abednego honom levande. Men var
har Rosaura tagit vägen? Har även hon hamnat i någon vattenreservoar? Och
vad händer när Abednego får tag i henne? Det är några av de frågor som kapi
tel tjugo utmynnar i. Det kommer att dröja länge innan de besvaras.

Abednegos "inbrott" i historien
I nästa kapitel inleds nämligen, mycket oförmedlat, berättelsen om Abedne
gos livshistoria och skälen till att han vill hämnas på den Löwenburgska famil
jen. Men det är inte någon kortare redogörelse, som den Vauvenard berättar
i Svarta Handen för att förklara sitt hat mot Anton och von Fersen. I KiellmanGöransons roman överges prövningen av Rosauras egenskaper till förmån för
en drygt tvåhundra sidor lång utforskning av skurken som bärare av värden,
och hans funktion av att bakom kulisserna avgöra historiens öden. Det är
också denna långa tillbakablick som gör att man kan kalla Abednego för en
historisk roman. Berättelsen om den löwenburgska familjen utspelar sig
visserligen, som berättaren i en not meddelar läsaren ett hundratal sidor in i
romanen, åren före 1816, men kretsar inte kring några historiska händelser
o
och är inte heller på något annat sätt historiskt lokaliserbar. Tillbakablicken
går däremot tillbaka till år 1793, och skildrar Abednegos öden i samband med
Napoleons uppgång och fall. Liksom i Svarta Handen är således intresset för
skurken fokuserat på att avslöja honom som bärare av en ideologi, som står i
samband med den franska revolutionen.
Även i Abednego är berättarens syn på revolutionen kluven. Revolutionen är
förståelig som en avvikelse från kontinuiteten, i så måtto att den var en reak
tion på den absoluta monarkins avsteg från det "naturliga". Avsteget innebar
att man vek "bort från naturen, och hängaf sig åt ej blott konstens, utan åt
förkonstlingens nöjen". (II, s. 6) När revolutionen gjorde slut på denna "för

182

DEN OFULLGÅNGNA HISTORISKA ÄVENTYRSROMANEN

konstling", kunde det uppfattas som en helt ny början: "de gamla molnhöjda
seklernas natt var förbi, ett nytt århundrade hade börjat, ett århundrade så
olikt alla de föregående, att det ansågs begynna ej blott en ny afdelning af
häfden, utan en aldeles ny historia." (II, s. 6) Men revolutionen ledde inte
bara till "förkonstlingens" slut, utan även till ateism och "de galna gudsförnekarne Dantons, Marats och Robespierres blodiga öfvervälde". (II, s. 21)
Revolutionen frambragte de destruktiva krafter — "lössläppte förstörelsens
andar" (III, s. 13)—vilka Abednego utgör ett exempel på.
I likhet med Vauvenard omfattar Abednego ett övermänniskoideal. Han är
den verklige solitären. Eftersom kärleken förutsätter
gemenskap med åt
minstone en annan människa, blir hatet det medel han använder för att skilja
sig från de andra. Så här söker berättaren inringa Abednegos moraliska och
ideologiska karaktär. Abednegos stolta själ,
hade aldrig kunnat böja sin tunga till att tala kärlekens milda språk. [...]
Abednegos högmod var afdet stora dramatiska slaget, då man tror sig så
upphöjd öfver andra menniskors seder och åsigter, att man aldeles
föraktar dem, att icke ens på något vis vill deltaga deri. Abednegos
egendomliga själ [...] utan att någonsin hafva blifvit uppvärmd af den
christna religionen, hvars sköna lära om gemensamhet, likhet mellan
syskon förenar menniskoslägtet till ett helt, en församling, sökte att i allt
afsöndra sig från andra, att vara olik och upphöjd öfver andra [...].
Abednego var en fullkomlig motsats till Christus, som ehuru Gud, "blef
lik andra", och det är just deri den djupaste synd består, att vilja blifva
lik en Gud, genom att höja sig öfver andra, utan att draga andra med sig.
(II, s. 27 ff.)
Abednego förälskar sig dock i en ung kvinna, Hermione Bleschamp, vilket
bildar upprinnelsen till hämnden mot den löwenburgska familjen. Men han
vågar inte erkänna sin kärlek, eftersom han då skulle komma att likna andra
människor. Därför arrangerar han ett skenäktenskap mellan den unga medel
lösa flickan och en polisspion i hans tjänst.
Hermione förälskar sig emellertid i den unge Arvid Löwenburg, som då be
finner sig i Paris. Arvid lovar att rädda henne från det förhatliga äktenskapet
med polisspionen.4 När Abednego far reda på deras kärlek, förbyts hans egen
gryende kärlek i hat. Abednego svär att hämnas på Arvid och hela hans familj.
Till att börja med söker han förmå Arvid, att överge sina planer på att rädda
Hermione. Det bereder inga större svårigheter då Abednego upptäckt Arvids
svaga sidor— "tveksamhet och beqvämlighetsbegär". (II, s. 37) Det är dessa
svagheter han senare kommer att utnyttja för att fullständigt fördärva Arvid
fysiskt och moraliskt. Hermione, som upptäcker Arvids svek, får snart en ny
älskare med vilken hon så småningom gifter sig, nämligen Lucien Bonaparte
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— Napoleons yngre bror. Här börjar historien om Abednego som intrigör i
den politiska historien. Då Abednego inte längre själv kan älska Hermione,
tänker han utnyttja Luciens kärlek till henne för att så split mellan bröderna
Bonaparte.
Intressant nog finns det en annan skurk, som kanske är ännu mäktigare än
Abednego, och med vilken denne är allierad. Det är den Röde mannen —
kapitalisten — som enligt Abednego "varit den hemliga själen i alla hvälfningar under de sednare tiderna". (II, s. 48) Således var den Röde orsaken till att
Mirabeau ställde sig i spetsen för revolutionen, att hertigen av Orleans var
med om att döma Ludvig XVI till döden, att Robespierre anföll Danton och
sedan själv blev störtad. Den Röde önskar nu Napoleons fall genom att bland
annat beröva honom Luciens stöd. Abednego är därför själv delvis ett offer för
den Rödes intriger. Det var den Röde som arrangerade Arvids sammanträf
fande med Hermione, och som sedan såg till att Lucien kom i kontakt med
henne. Den Röde och Abednego liknar dock varandra i det att de griper in i
och avgör historiens öden i det fördolda. Abednego säger till den Röde, "jag
föredrar att i tysthet inverka på händelsernas gång, och fordrar liksom ni ing
en annan belöning än vinnadet af mina afsigter". (II, s. 49)
Abednego "inverkar" på historien genom att söka fjärma Napoleon både
från folket och de aristokratiska grupper, från vilka han kan tänkas erhålla
stöd. Således är det Abednego som väcker Napoleons begär efter kejsar
kronan. Denna makttitel kommer att isolera honom, anser Abednego. All
mänheten kommer att ge honom epitetet "rymmaren från folket, och monarker
na skola hata honom, såsom en uppkomling". (II, s. 124) Det är Abednego
som övertalar Napoleon att avrätta bourbonen hertigen av Enghien, genom
att utpeka denne som ledare för en komplott mot Napoleons liv. Abednego vet
att avrättningen kommer att förskaffa Napoleon många fiender. Det är också
Abednego som ser till att Napoleon återvänder från sin fångenskap på Elba
och på nytt griper makten. Detta gör han genom att sprida ut rykten, om att
bourbonerna tänker låta den forna adeln och kyrkan återta de egendomar som
fråntogs dem vid revolutionen. Sedan intrigerar han emellertid på nytt mot
Napoleon för att få honom störtad, bl.a. genom att få Napoleons fiende,
Bernadotte, vald till svensk kronprins och i monarkernas rådslag förespråka
ett ingripande mot Napoleon. Här framskymtar även att det är Abednegos
vänner som ligger bakom förgiftningen av kronprins Carl August i avsikt att få
Bernadotte som tronföljare, dvs. detsamma som antyds om Vauvenard i
Svarta Handen.

Abednego är således den som, tillsammans med den Röde, ligger bakom de
stora omvälvningarna under den napoleonska eran. Men vad är det för säll
sam logik som styr Abednegos agerande bakom kulisserna? Varför arbetar
han så hårt på att först förmå Napoleon att gripa efter den absoluta makten?
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Varför låter han Napoleon åter gripa makten sedan han fallit, samtidigt som
han på nytt förbereder hans nederlag? Det är dessa frågor som utredandet och
avslöjandet av Abednegos karaktär och ideologi söker att besvara. Men det är
inte bara Abednegos ideologi som Kiellman-Göranson är inriktad på att avslöja, utan även den Rödes — kapitalistens — och Napoleons. Undersökningen av deras olika ideologiska karaktärer växer därför ut till ett slags diskussion
av vilka värden som konstituerar makten — ett slags maktens anatomi. I och
med att intresset i romanen kommer att kretsa kring denna undersökning,
kommer momentet av prövning att helt träda i bakgrunden.
Abednego är, som vi sett, individualist och egoist. Han är dessutom veten
skapsman och materialist. Som vetenskapsman samlar han på lik som han
obducerar och undersöker. När han tvingas uppge sina planer på att vinna
Hermiones kärlek, reducerar han hennes varelse till dess materiella kärna:
Hon är skön, som en houri i Mahomas paradis! hon borde hafva blifvit
min! Dock! hvad är detta annat, än ett skelett, beklädt af muskler, senor,
ådror och hud, ehuru i sin yppersta fulländning! Hvad är detta vackra
hufvud, annat än en upp och nedvänd benskål, med en fattig hjerna inu
ti, och en väfnad affin hud utanpå. (II, s. 85)
De enda känslor han äger är hat och förakt, och ur den materialistiska
reduktionismen härrör hans ideologiska destruktivitet och totala negativism.
Han vill krossa Napoleon, eftersom han hatar allt upphöjt. Därför verkar han
i det fördolda. För honom är upphöjdheten ett medel att kompensera egen
svaghet med yttre utmärkelser, "medan verkligen upphöjda naturer stanna
inom den krets, der de blifvit födda, tillfredsställda med sin inre höghet". (II,
s. 124 f.) Alla som utmärker sig, alla positiva ansträngningar att göra något åt
världen blir därför föremål för Abednegos hat. Den Röde anmärker apropå
Abednegos ideologi: "I förens framåt endast af halft medvetna afsigter [...]
eder hufvudpassion är hat, edert hufvudsyfte att omstörta, ingenting af det som
finnes, duger för eder." (II, s. 125)
Napoleons maktanspråk är oerhörda. Inte ens jorden tillfredsställer hans
maktbegär. Napoleon hämtar stöd för sin maktvilja i religionen. Han menar
att Gud är alltför allsmäktig för att behöva frukta den "som vill höja sig till
honom", eftersom det är omöjligt för någon att bli lika mäktig. Gud älskar
därför den som vill efterlikna honom och föraktar den som "träla för honom".
(II, s. Ill f.) Men det är inte makten för dess egen skull Napoleon åtrår. Han
har ett positivt program för mänskligheten: "Det är icke njutningen att
herrska, utan tillfredsställelsen att göra menniskorna lyckliga, som jag eftersträfvar." (II, s. 112) Detta positiva program i kombination med strävan efter
upphöjdhet gör att Abednego hatar honom.
Den Röde mannens ideologi är kapitalets och hans intrigerande syftar till
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att utbreda dess makt över hela världen. Den Röde menar, att kapitalet är det
"väsende som frambragt allt", samt att kapitalet inverkar på alla händelser:
"Utan oss kunna icke monarkerna föra krig, — de skola snart, när vi komma
till målet — icke våga röra sig, utan att bedja om vårt tillstånd. Utan oss kun
na väl folken göra revolutioner, men de kunna icke begagna sig deraf utom
oss." (II, s. 127) Kapitalet är den mest opersonliga och därför mest rättvisa
makten, menar den Röde. Den verkar i det fördolda, och kapitalisterna har lik
som den Röde inget behov av att göra sig ett namn: "Hvartill tjenar ett namn?
För att skilja den ena varelsen från den andra. Icke att uppgöra affärer med.
Jag föraktar alla dem, som göra det, jag föraktar alla, som fika efter ett namn,
det är ett falskt mynt. Gerningarna — eller penningarna tala sjelfva [...]."(II,
s. 129) Kapitalet är rättvist, ty dess makt bygger inte på "styrkans rätt", vär
det av ett namn eller medfödd talang. Med kapitalets välde uppstår därmed
"den verkligajemnlikheten, den äkta republiken; ty hvar och en, utan undan
tag, kan då skaffa sig förmögenhet, i mån af sin flit; — ingen är utesluten, ej ens
den enfaldigaste, ifrån deltagande i den makt, som penningen gifver, och den
na makt är den förnämsta, sedan alla de andra blifvit undanröjda." (II, s. 133)
Kapitalets makt är visserligen positiv i det att den, till skillnad från Abednegos negativa "förstörelselusta", syftar till att bygga upp ett nytt herravälde
i världen. Men den är även abstrakt, opersonlig och amoralisk. Den Röde
menar nämligen, att det inte spelar någon roll vilka motiv man har för att
agera, så länge det gagnar kapitalet: "Det kan vara detsamma af hvad bevekelsegrund man handlar, god eller ond; blott man gör nytta med beräk
ning." (II, s. 137)
Skillnaden mellan kapitalets a-moral och Abednegos o-moral är avgörande
för maktdiskussionen, och för skurkens betydelse i romanen. Abednego och
den Röde för en återkommande diskussion om vilken makt som är starkast —
hatets eller penningens. Mot slutet av den långa tillbakablicken på Abednegos
historia, när den Röde far veta att Abednego ordnat så att Napoleon kan åter
vända, blir detta en bekräftelse på att hatets o-moral är mäktigare än kapita
lets a-moral. Vad som kännetecknar denna o-moral är nämligen att den till
skillnad från kapitalets är en personlig makt. Abednego säger till den besvik
ne Röde mannen:
Det förvånar mig, att ni, förut stolt öfver eder penningemakt, och öfvertygad att allt i verlden måste duka under för denna, nu är så redlös, så
nedslagen. Dock, det är ganska naturligt, ni har tydligen, genom Buona
partes återkomst blifvit öfverbevisad, att personlig kraft kan göra sig
gällande utan penningar, och att förstörelsens ande är mäktigare än
guldets. (II, s. 185 f.)
Det är således de etiska/moraliska principerna som triumferar över de ab
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strakta, amoraliska. I och med att ondskan är knuten till en person — Abednego, individualist med en egen livshistoria — är den också möjlig att påver
ka och förändra. Här kan vi åter se betydelsen av att skurken bryter in i den
historiska orsaksräckan, samtidigt som de värden han omfattar visar på vikten
av ett moraliskt värdeunivers.
I Abednego tas även steget fullt ut i och med att romanen i fortsättningen
kommer att gestalta skurkens förvandling till en god människa.

Skurkens reformation
Det är nästan så man kan höra hur författaren drar ett djupt andetag, innan
han återupptar handlingen med den flyende Rosaura, vilken han lämnade
mer än tvåhundra sidor tidigare för den långa utvikningen om Abednegos
ideologi och livshistoria: "Uti tjugonde kapitlet af första delen lemnade vi
hertiginnan af Clarendon, den älskelige Rosaura, då hon förföljd af Loman,
ifrån det förrädiska rum dit hon blifvit lockad, skyndade öfver ett tak till ett
närbeläget hus, och försvann genom en öppen dörr." (III, s. 3)
Till sist finner Rosaura en lägenhet och knackar på. Där bor Hermione, nu
mera prinsessa i Italien och Luciens hustru. De blir vänner, eftersom Hermio
ne förstår att Rosaura är Arvid Löwenburgs syster. Abdnego hittar emellertid
Rosaura, och beslutar sig för att till varje pris förföra henne: "Han hade ännu
icke gjort klart för sig hvad han ämnade göra — blott hufvudsaken, hennes
förderf, förstörelsen af hennes samvetsfrid och moraliska värde, var afgjord."
(III, s. 11 ) Men när han möter Rosauras rena och oskyldiga väsen, börjar han
tveka om hatet och destruktiviteten verkligen är grundkraften i tillvaron, om
beräkningen och rationaliteten är så överlägsna känslan som han troligen
trott: "Finnes det verkligen en makt, som beskyddar de svaga emot de starka?
Finnes det någon osynlig, som kan hindra den kloke i hans planer, och
förvandla siffrorna i hans beräkning, så att de utgöra ett annat tal än det
väntade?" (III, s. 18)
Emellertid skakar han av sig sina tvivel och bestämmer sig för att fortsätta
på den inslagna vägen. Under tiden har Hermione berättat sin historia för Ro
saura, och varnat henne för Abednego. Hermione klargör att det är Abednego
som fördärvat Arvid och utnyttjat henne till att så split mellan Napoleon och
Lucien Bonaparte, samt att han nu ämnar låta sin hämnd drabba Rosaura.
Men istället för att frukta Abednego ser Rosaura det som sin uppgift att söka
omvända honom till kärleken och godheten: "Allt kan försonas, jag skall med
den allsmäktiges hjelp försöka att uppväcka hans själ till besinning, att visa
honom en skymt af himmelen; det är nog för att väcka trånad att komma dit."
(III, s. 42)
Rosauras öppna och kärleksfulla uppträdande mot Abednego förstärker
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hans tvekan. Det överraskar honom, att han för första gången i sitt liv börjar
reflektera över moraliska distinktioner, "hvarföre börjar jag nu, att göra skill
nad emellan ondt och godt?" (III, s. 69) Han förstår inte varför han, en världserfaren person och vetenskapsman, påverkas så av hennes naiva känslor:
"Hon, den oerfarna, outbildade, knappt sjelfmedvetna barnsjälen borde väl
omgestaltas efter mig, genomströmmas af min ande. Jag harju genomströfvat
vetandets öknar, jag har mätt lifvets höjder och djup, jag har vägt lidelserna
på forskningens guldvigt." (Ibid.)
Det är således Rosauras "naturliga" egenskaper som påverkar Abednegos
korrumperade själ. I ett sista försök att följa sin hämndplan försöker Abednego ta livet av Hermione för att fa Rosaura ensam i sitt våld. Han låter sin
medhjälpare släppa in skorpioner i vad denne tror är Hermiones sovrum, men
som istället visar sig vara Rosauras. När Abednego upptäcker detta misstag,
grips han för första gången i sitt liv av samvetskval. Till hans lättnad är dock
Rosaura oskadd. Nu bekänner han sin kärlek till henne, eller snarare till de
värden hon förkroppsligar:
Jag erkänner din gudom, du den eviga kärlekens urbild [...]. Försök, om
du icke kan lyfta mig ur de mörka djupen, för h vilka jag nu fasar, sedan
jag lärt känna dig, och den mägtige, som beskyddar oskulden och straf
far brottet. Jag har hittills varit en dåre, jag har trott på det ondas herra
välde, och på min egen kraft; nu kännerjag annorlunda. (III, s. 84 f.)
Emellertid har Abednegos anslag mot den Löwenburgska familjen nu av
slöjats, och familjens överhuvud Henrik anländer för att göra upp räkningen
med skurken. I den duell som följer, håller Abednego inne sitt skott och blir
själv dödligt sårad. Vid sin dödsbädd testamenterar han sin väldiga för
mögenhet till medicinska anstalter och barmhärtighetsinrättningar. Därefter
ber han att fa dö ensam. Alla tror också att han är död. Men när Rosaura gift
sig och hennes enda barn ligger för döden i en farlig sjukdom, dyker Abedne
go mirakulöst upp igen och botar barnet. Efter duellen har han försvurit sig åt
det goda. Han bestämde sig då "att blifva en himmelens tjenare, hvilket mitt
mystiska namn betyder. Jag beslöt att vandra omkring verlden, uppsöka de
olyckliga, bjuda dem tröst och hjelp". (III, s. 169)5 Han har till och med fjär
mat sig från sina tidigare materialistiska värden så långt, att han botar sjuka
enbart genom sin tro och beröring. Han har blivit en helt reformerad skurk.
Kiellman-Göransons roman är otvivelaktigt ett misslyckande som historisk
äventyrsroman betraktad. Men orsakerna till att den misslyckas är intressan
ta. Dess koncentration på skurken som ideologibärare, vilket gör att prövning
en av hjältinnans "naturliga" egenskaper träder i bakgrunden, betonar skur
kens funktion av att bryta in i den objektiva historiska orsaksräckan som en
etisk/moralisk kraft. Historien blir därför möjlig att påverka, då den visar sig
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vara ett resultat av värden kopplade till personer, till skillnad från den Rödes oper
sonliga ingripande i historiens orsaksräckor.
I Abednego leder påvisandet av detta moraliska värdeunivers, på vilket allt
beror, till skurkens utveckling och förändring. Upptagenheten av skurkens
förvandling gör att Abednego Q ärmar sig från eposets prövning av egenskaper,
och närmar den till vad Bachtin hävdar är det unika för romanen: tillblivelse.
Till skillnad från hjältinnans "eviga" egenskaper är skurken stadd i rörelse
och förändring. Denna förändring leder till en försoning med de "naturliga"
egenskapernas kontinuitet, vilka nu blivit till värden — inte förkroppsligade
egenskaper — möjliga att överta och omfatta. Såsom Abednegos vädjan till
Rosaura lyder: "Älska mig, ej för det jag är, utan för det jag kan blifva."
(III, s. 86)
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Almqvist och
äventyrstiden
Likaså, hvad skall man säga om recensent-ilskenheten mot det muntra
och komiska, när det visar sig i de nyares kompositioner? Kritikastern
har gerna det sämsta humör i verlden [...]. Under en påtagen masque af
djupsinne, alvar, religion, sedlighet och allt godt, uppträder han nu med
en bokstafspatriarks syrliga uppsyn och uttalar sitt anathema emot
det glada, derföre att slikt skall vara ytligt! Men visar sig något all
varsamt och reflexivt, då förgrymmar han sig emot det; ty det innebär
"tendens"!1
ALMQVISTS TVÅ SISTA ROMANER, Syster och bror o ch Herrarne på

Ekolsund, båda publicerade år 1847, hör till den historiska genren. Här vill jag

kort lyfta fram den sistnämnda romanen som en variant av fyrtiotalets histo
riska äventyrsroman. Syftet är att visa, att det inte är möjligt att förstå Alm
qvists roman, om man inte förstått äventyrs tidens betydelse för den historiska
äventyrsromanen. Handlingen i Herrarne på Ekolsund kan i mycket komprime
rad form sammanfattas på följande vis.
Bröderna Clas, Robert, Tage och Ake Thott vill var och en bli ägare till
slottet Ekolsund. Slottet har tidigare tillhört deras släkt, men under Karl XI:s
reduktion indragits till kronan. Fredrik I, som är regent den tid romanen
utspelar sig, har i sin tur skänkt slottet till sin älskarinna Hedvig Taube.
Bröderna har i början av romanen gjort upp var sin plan för att återerövra
slottet. Robert har fatt veta att Hedvig Taube beställt ett porträtt av den
tyske löjtnanten von Pahlen, som är på besök i Sverige och till utseendet lik
Hedvig Taubes ättefader. Robert kidnappar von Pahlen och låter istället göra
ett porträtt av sig själv. Detta porträtt tänker han skänka Hedvig, sedan han
förtrollat det för att fa henne att bli förälskad i honom. Clas är förlovad med
Marie Susanne, Hedvigs kammarjungfru och förtrogna, vilken fatt löfte om
att ärva slottet efter Hedvigs död. Tage hoppas komma över egendomen
genom att förlova sig med Juliana Wefverstedt, vars far är förvaltare över
Ekolsund och dessutom, vilket kommer att visa sig, inblandad i en rad
skumraskaffärer. Ake har lierat sig med en rik änka, fru Bonauschiöld,
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och med hjälp av hennes förmögenhet tänker han återfordra Ekolsund av
kronan.
Handlingen utspelar sig framför allt under brödernas resa mot Ekolsund.
Här förekommer flera av de moment Bachtin menar kännetecknar äventyrs
tiden, tillfångataganden, bortrövanden, identitetsförväxlingar, "förtrollning
ar", strider och skärmytslingar. Bröderna möter kung Fredrik som låtit "av
sätta" sig till förmån för hovnarren Pouffardin. Till konungen får bröderna
tillfalle att framför sina önskningar, eller rättare till hans ande, då han ut
ger sig för att vara död för att bröderna ska våga avslöja sina innersta tankar.
Efter en rad förvecklingar och äventyr anländer bröderna med sällskap till
Ekolsund. Här blir Ake Thott mördad av några medlemmar ur en falskmyntarliga, och det visar sig dessutom att man söker förgifta Hedvig Taube.
Kungen bestämmer till sist att Ekolsund ska bli hans och Hedvig Taubes
sons fldeikomiss. Ingen av bröderna når således vad de åstundar. Clas drar sig
tillbaka till sin egendom Tynnelsö tillsammans med sin älskade Marie Susan
ne. Tage kan tillsammans med Juliana och hennes far leva på räntorna från
Ekolsund, sedan Hedvig Taube avlidit. Robert, den ende i romanen som
genomgått en förändring — från att ha varit en bitter mystiker förvandlas han
till en öppen och god människa — blir konungens ambassadör i London, men
dör av sorg när han får v eta att Hedvig avlidit. Fru Bonauschiöld sörjer djupt
sin major Ake, men finner snart tröst hos den lika militäriske von Drachen
milch, som varit brödernas vapendragare på deras fard mot Ekolsund.
Alldeles i början av romanen lokaliseras handlingen till decenniet 1740—50,
eller som berättaren påpekar: "det märkvärdiga årtiondet emellan 1740 och
1750 — detta decennium, som, ehuru mindre omtaladt nu, emedan det blifvit
öfverglänst af sednare epoker, likväl både i politiskt, filosofiskt och framför allt
religiöst afseende utgjorde vaggan för den efterkommande tiden [...] ."2
Men även om den tidpunkt då handlingen utspelas senare anges till år 1743,
har den historiska tiden ingen större betydelse i romanen. Redan från början
är äventyrstiden helt förhärskande. Hela den långa romanen på nästan tolv
hundra sidor och med en mångfald av händelser, utspelas på mindre än tre
dygn. Genom att som huvudperson placera fyra äventyrare med samma efter
namn och med var sin plan att erövra Ekolsund, kan Almqvist skapa en nära
nog oändlig räcka äventyr som bygger på att bröderna intrigerar mot var
andra och förväxlas med varandra. Berättarens uppgift blir i första hand, att
lotsa läsaren mellan de olika äventyr som genereras av de fyra bröderna. En
vanlig berättarkommentar lyder således: "Vi skola med första återkomma till
hvad som vidare träffade desse herrar samma natt. Nu måste vi ett ögonblick
först följa en tredje person i spåren." (I, s. 107)
Först följer vi således Robert Thott som avporträtterat sig, sedan han låtit
spärra in von Pahlen i ett rum på värdshuset "Gyllene Solen". Därefter stöter
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Robert ihop med sin bror Clas, vilken attackerats av några soldater som tror
att han är den "gref Thott" som tillfångatagit deras löjtnant. Medan Robert
låtsas hjälpa soldaterna att leta reda på von Pahlen, får läsaren följa Clas då
han besöker sin älskade Marie Susanne. Marie Susanne har i sintur träffat och
befriat von Pahlen, samt av honom fått veta att det är Robert som ligger bak
om inspärrningen. Clas och Marie Susanne diskuterar Roberts strategi för att
återfå Ekolsund, och gör upp planer på att tillsammans med von Pahlen med
det snaraste bege sig till Ekolsund. Sedan får vi åter följa Robert som, efter att
ha deltagit i en tumultartad strid på värdshuset, tilltalas av en mystisk och
oförskämd främling som visar sig vara Tage Thott. Därefter utbryter en brand
i det hus där Ake Thott och fru Bonauschiöld bor. Via en tillbakablick får vi
veta att anstiftarna av branden är de soldater som sökte efter von Pahlen, men
som i själva verket är tjuvar. Vi får följa hur Ake räddar fru Bonauschiöld och
pengarna undan elden in i Clas' hus. Clas är inte hemma, och då Ake går för
att hämta kistan med pengarna som han lämnat på gatan är den borta. När
han ger sig ut på jakt efter tjuvarna, blir han tillfångatagen. Clas får reda på
att han blivit tillfångatagen och ger sig tillsammans med von Pahlen av för att
söka befria honom. De stöter ihop med Robert och Tage, som är ute för att se
vilket hus som brinner. När Robert konstaterar att von Pahlen är fri, vill han
spärra in honom igen för att hans plan inte ska gå i stöpet. Därför lurar Tage
och Robert in Clas och von Pahlen i ett hus och spärrar in dem där.
När sedan bröderna beger sig av till Ekolsund, blir intrigen än mer kom
plex. Här inträffar alla slags förväxlingar och missförstånd, beroende på att
man misstar den ene greve Thott för den andre. Förvecklingarna blir inte
mindre av att man träffar kungen, som inte längre är kung utan hovjägmästa
re. På kungatronen sitter istället hovnarren. När Robert får veta det, tänker
han: "Om jag hade tid, skulle jag dröja något i denna skog, som nu måste va
ra förtrollad, då det högsta af allt blifvit upp- och nedvändt. Pouffardin ko
nung? hahaha! skalljag då slutligen nödgas tro, att dessa trän icke äro gröna?"
(II, s. 221) Roberts tidsbrist beror på äventyrstiden som, trots att den i prin
cip är oändlig, ändå tvingar personerna in i det ena äventyret efter det andra.
Almqvist utnyttjar alltså maximalt äventyrstidens förmåga att länka det
ena äventyret till det andra i en nära nog oändlig kedja. Han drar så att säga
ut den äventyrstid som finns i den historiska äventyrsromanen till dess ytters
ta konsekvenser. I en av de få berättarkommentarer som finns i början av
romanen, deklarerar han sin avsikt att renodla äventyrsintrigen:
Hela denna berättelse är, till skillnad från filosofers reflekterande ar
beten, egnad åt beskrifvningen af en kedja äfventyr blott. Dessa äfventyr
kunde visst också gifva ämne till många och märkvärdiga betraktelser.
Men vi öfverlåta dem åt andre, och gå, för egen del, endast till händel
serna. (I, s. 16, min kurs.)
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Han är således mycket medveten om vilken typ av romaner hans egen ren
odlar men även att denna renodling av äventyrsintrigen bär på betydelser,
som han överlåter åt läsaren att tolka.
Andra gången berättaren vänder sig direkt till läsaren, anspelar hanjust på
de romaner som innehåller "filantropiska sociala" idéer och reflexioner, och
anger den historiska dimensionen som skäl till att hans egen berättelse är en
"kedja af äfventyr blott":
Man besitter endast en ganska ytlig blick på företeelserna i verlden, om
man icke inser och erkänner den djupa olikhet, hvilken förefinnes emel
lan sjelfva slagen af händelser, som tima, och kunna tima, i det ena tidehvarfvet emot hvad som sker, och kan ske, i ett annat. De flesta utveck
lingar i filantropisk social mening, som nu så mycket utmärka tiden,
voro knappt till under det sekel, då här beskrifna äfventyr tilldrogo sig;
och om de voro till, sträckte de sig åtminstone föga längre än till idéerna.
Detta är också orsaken, hvarföre de skildringar och berättelser, som så
förtjänstfullt blifvit uppsatte afsednare tiders filosofer, till framställning
och utveckling af ett förbättradt tillstånd inom den husliga kretsen, för
arbetaren, för den fattige, ja till och med för fangen, och som i vår epok
äro så väl på sin plats, dock icke skulle anstå i och för berättelser om
saker för hundra år tillbaka; hvaremot, å andra sidan, dessa fordna slags
tilldragelser icke lätt kunna inträffa nu, ehuru de alldeles tillhöra den
gamla tiden. Händelser och äfventyr från olika perioder hafva sin sär
egna kostym, likasom skilda folk, personer, tänkesätt, bildningsgrader,
språk och klädedrägter ega sin. (I, s. 260 f.)
Men redan en sådan läsaranvisning innebär ju på sätt och vis ett avsteg från
berättarens ambition att endast ägna sig åt "händelserna". För att återknyta
till handlingen, som här rör sig om branden i fru Bonauschiölds hus och huru
vida fänrik von Drachenmilch ligger bakom dådet eller ej, avslutar berättaren
sin reflexion med följande ironiska knorr: "Det är knappast tänkbart, att det
skulle falla någon fänrik i våra decennier in, att för en liden skymf vilja på
tända huset, der han utstått den; det är till och med nära nog omöjligt att nu
för tiden kunna så mycket som ens heta von Drachenmilch." (I, s. 261)
Almqvist placerar således romanen i relation till de sociala äventyrs
romaner som var så dominerande vid denna tid, samtidigt som han utnyttjar
den historiska lokaliseringen till 1700-talet för att frigöra äventyrsintrigen från
alla biografiska och kausala orsaks- och meningskedjor. Till fullo inser han
äventyrstidens möjligheter att låta tillfälligheten råda, samt kullkasta och
vända upp och ner på alla fixerade, stabila positioner.
Man märker hur oerhört lustfyllt det måste ha varit för Almqvist att ta vara
på äventyrstidens möjligheter att låta stabila förhållanden förändras
på ett
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ögonblick, samtidigt som han parodierar hela genren. Ett talande exempel är
kapitlet "Det tredubbla äfventyret", som handlar om branden i fru Bonauschiölds hus. Eldsvådan leder bl.a. till att fru Bonauschiöld svimmar. Berätta
ren sammanfattar de öden som drabbat henne på följande vis: "Hon [...]
hade oförutsedt på en så kort tid blifvit utsatt för det tredubbla äfventyret, att
mista sitt hus, alla sina penningar, och sig sjelf." (I, s. 198)
Aventyrstidens instabilitet och tillfälligheter ger även Almqvist tillfälle att
formulera en rad, vad Bachtin kallar, allvarligt-komiska yttranden.3 Exem
pelvis när "konungen" — narren Pouffardin — förklarar för Tage Thott
varför narren är kungens lojalaste man: "Ty alla, som ej äro narrar, se på sitt
eget bästa, och icke på konungens. Endast den som är en absolut narr, tänker
uteslutande på konungens väl, och ej på sig sjelf." (II, s. 105) Den allvarligtkomiska diskursen kring frågan om kungens makt återkommer, när berätta
ren för tredje gången apostroferar läsaren. Berättaren förklarar frånvaron av
kärleksskildringar i romanen med hänvisning till mängden av äventyr, vilka i
sin tur skylls på konungen:
Våra läsare hafva säkert för sig sjelfve redan gjort den anmärkningen,
att, ehuru fiere af de här uppträdande personerna äro uppfyllda af den
hjertligaste, den mest romantiska kärlek, hafva de dock sällan kommit i
tillfalle att fa yttra så mycket derom, eller upplefva så många stunder
med sina älskande, som det brukar hända i kärleksromaner. Orsaken
härtill har legat i de täta tilldragelserna, som olyckligtvis befunnit sig
muntrare, än känsliga sinnen alltid tycka om, så fort de tillhöra själar af
det sombra slaget, hvilka, om de väl icke äro så djupsinniga, som de
synas, dock åtminstone äro förtviflade. Men att så mycket kuriöst denna
tid träffade älskande, var kung Fredriks fel. Ty hvems historia skulle väl
folkets vara, om icke dess konungars? (II, s. 50)
Förutom att denna "double-sens" riktar sig mot en viss historieuppfattning,
drabbar den även de alltför "allvarsamma".
I en annan allvarligt-komisk situation gycklar Almqvist med den sociala
hierarkin, varigenom äventyrstiden används för att sticka hål på det pompösa
och seriösa. Här kan man med fog hävda att händelserna talar sitt eget språk.
Tage och Robert ska just till att locka von Pahlen i en falla. Då avslöjar von
Pahlen, att han inte är löj tnant utan tysk furste. Tage och Robert avbryter sig,
till synes djupt gripna av underrättelsen: "Bröderna Tage Ezechiel och
Robert Augustin kände sig lika ögonblickligt fattade av den magi, som en hög
rang gerna utöfvar på aristokratiska sinnen. Förtrollningen räckte likväl hos
dem icke länge. Deras kärlek till ränker vaknade snart åter." (I, s. 250) Var
vid de skyndar sig att låsa in von Pahlen i ett rum.
Almqvists roman innehåller en rad andra aspekter värda att ta upp i enmer
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ingående analys, exempelvis den mer "seriösa" diskurs i romanen som rör Ro
bert Thotts förvandling, eller von Pahlens betraktelser och allvarligt-komiska
yttranden om svenskens natur. Det väsentliga är emellertid att framhålla, hur
Almqvist utnyttjar äventyrs tidens möjligheter till en allvarligt-komisk kritik
av hierarkiska förhållanden, samtidigt som han i en viss utsträckning kan
parodiera äventyrsgenren. Det kan dock inte nog understrykas att denna
parodi inte alls är nedsättande.
Man måste därför dra slutsatsen att Almqvists roman måste förstås i den
dialogiska kontext i vilken den uppträder, och som på det litterära planet
utgörs av den sociala äventyrsromanen. Har man inte insett äventyrstidens
betydelse i den historiska äventyrsromanen, kan man inte heller förstå Alm
qvists användning av den i H errarne på Ekolsund. Det tycks dessutom som om
Almqvist genom att renodla äventyrsintrigen i romanen, sökte finna en väg
mellan det Scylla och Charybdis han angav i det citat jag använt som motto
för detta avsnitt: är man munter och komisk blir man ansedd för att vara ytlig,
men är man allvarlig och reflexiv blir man anklagad för tendens. I romanen får
Tage Thott kommentera denna risk med det komiska: "Ingenting föroläm
par, ja nästan sårar den sorgbundne så mycket, som då man föreslår honom
att vara glad. Det ligger i bedröfvelsen ett icke så litet högmod: den ser ned på
hvarje muntert företag såsom på något lågt, föraktligt, uselt." (II, s. 74)

Den föraktade romanen
Som låg, föraktad och usel har även Herrarne på Ekolsund behandlats av Almqvistforskningen. Frågan är om det finns någon mer föraktad roman i d en
svenska litteraturhistorien än just denna.
Om forskarna alls behandlar den, är det för det mesta för att bryskt avfarda
den. Otto Sylwan skriver i början av seklet: "De sista romanerna från och med
Smaragdbruden (1845) äro icke mycket värda. En ytterst intrasslad intrighisto
ria är Syster och bror , en af Stocholms mysterier, hvilken på grund av sin korthet
ännu är möjlig att komma igenom, medan den 1000-sidiga Herrarne på Ekolsund
är oläsbar."4 Senare formulerar Henry Olsson en variant av detta omdöme
sålunda: "Almqvists följande romaner, Smaragdbruden av 1845 samt Syster och
bror och Herrarne på Ekolsund av1847, har inte det konstnärliga värdet att de för
tjänar någon större uppmärksamhet."5
Två forskare, Bertil Romberg och Erik Lindström, har behandlat romanen
något utförligare; Lindström i sin studie av den historiska romanen i Sverige,
och Romberg i sin undersökning av Almqvists romankonst. Båda har dock
svårigheter att karakterisera romanen. De befinner sig i ungefar samma
dilemma som Henry Olsson inför Smaragdbruden: "Man vet aldrig riktigt var
allvaret slutar och leken tar vid."6
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Lindström tar fasta på, att Almqvist i sin artikel Om den närvarande romanlit
teraturen'1 hävdar att Alexandre Dumas är en större författare än Eugène Sue,
med motiveringen att hos Dumas finns inga vetenskapliga reflexioner utan en
dast händelser. Almqvist har således velat skriva en ren äventyrsroman, me
nar Lindström, men detta har han inte gått i land med. Handlingen är inte
rafflande som hos förebilden, och eftersom där inte finns något annat innehåll
att kompensera den uteblivna spänningen med, har resultatet blivit komiskt:
den raffinerade spänningen hos honom [Dumas] har förvandlats i oav
siktlig komik hos den svenske efterföljaren. [...] det som är förebildens
förtjänster, den rappa farten, den andlösa spänningen, brister alldeles i
Almqvists klena försök till historisk äventyrsroman, och då inga andra
väsentligare kvalifikationer träda i stället, har resultatet blivit, att den
står vida tillbaka för de svenska medtävlarnas produkter av detta slag.8
Lindström är alltså fullkomligt blind för den parodiska och allvarligt-komiska dimensionen i Almqvists roman (dess "double-sens"), som för honom
blir oavsiktligt komisk. Skälet till denna blindhet är förmodligen ett vanligt
inslag i den komparativa metoden, särskilt framträdande när den appliceras
på "låga" intrigromaner. Vad Lindström här antyder, är nämligen att Alm
qvist tagits i anspråk av Dumas' litterära genius, och att han själv blivit ett
offer för dennes suggestiva kraft. Detta innebär i sin tur att Almqvists egen
egentliga skaparförmåga satts ur spel, och därför kan han inte heller mäta sig
med de andrarangsförfattare, däribland Ridderstad, vilka naturligt rör sig på
intrigromanens falt.
Bertil Romberg är betydligt mer nyanserad i sin tolkning av romanen. En
bart det faktum att han använder fyra sidor i sin essä till att behandla roma
nen måste i detta sammanhang räknas honom tillgodo. Inte heller Romberg
förstår dock den allvarligt-komiska dimensionen i romanen, utan anklagar
Almqvist för bristande socialt engagemang, dvs. han menar att Almqvist här
blivit ytlig.
Frånvaron av politiska och sociala reflexioner och kommentarer i romanen
tar han därför till intäkt för att Almqvists engagemang i dessa frågor avtagit,
och att de berättarkommentarer som ändå existerar i romanen är Almqvists
försvar för anklagelserna om bristande engagemang: "Det sociala och politis
ka engagemanget hos berättaren är föga påträngande [...]. Man har den käns
lan att Almqvist genom berättarens betraktelser vill föregripa anklagelser för
otillräckligt engagemang."9
Romberg menar även att det föreligger en tydlig korrelation mellan bristan
de engagemang och alltmer "omständliga" intriger. Om man betraktar intri
gen som ett i bokstavlig mening betydelselöst element i romaner, är det naturligt
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vis uppenbart att det föreligger ett sådant samband: ju mer av intrig, desto
mindre av "mening" i det litterära verket. ^Romberg skriver:
Under 1840-talet sker den utvecklingen i Almqvists romaner att det
sociala engagemanget avtar, medan intrigen blir allt omständligare och
allt mera finförgrenad. Almqvists sista roman Herrarne på Ekolsund är,
som berättaren själv framhåller, "egnad åt beskrifningen af en kedja
äfventyr blott".11
På så vis kommer Almqvists ambitioner med romanen att vändas mot
honom själv. Har man på förhand utdömt äventyrsintrigen som meningslös
och tom, återstår bara att citera Almqvists ord där han säger att han önskar
renodla denna intrig. Därmed har man skapat ett cirkelresonemang som effek
tivt förhindrar varje förståelse av äventyrsintrigens betydelse i romanen. På
samma gång har man emellertid gått miste om möjligheten av att höra Alm
qvists muntra skratt.
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K AP I T EL 8

1850-talets historiska
äventyrsroman
har sett hur viktig relationen mellan äventyrstid och
historisk tid var för historieuppfattningen i några av 1840-talets historiska
romaner, är det dags att i detalj granska ett representativt exempel på 1850talets historiska roman.
Vi erinrar oss Victor Svanbergs påstående, att den historiska romanens
popularitet på femtiotalet berodde på femtiotalsliberalismens "måttfulla" po
litiska inställning, och dess därmed sammanhängande motstånd gentemot
samtidsskildringen. Skälet till att Svanberg förbisåg de romaner som publice
rades på fyrtiotalet, menar jag var att han bara rörde sig med en definition av
historisk roman, den "objektiva" och "realistiska" romanen i Scotts anda.
Min uppfattning är istället, att det skedde en övergång från en typ av historisk
roman till en annan.
Det faktum att Svanberg exemplifierar sin tes med Viktor Rydbergs Den
siste athenaren, och att romanen av litteraturhistoriker upphöjts till en av de
största svenska historiska romanerna vid mitten av artonhundratalet, gör att
jag i detta kapitel uteslutande ägnar mig åt denna.1
Den siste athenaren publicerades ursprungligen som följetong i Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning mellan den 5 februari och den 8 juli 1859. Samma år
utkom den även i bokform med ett förord av Rydberg.
Vad som vid första anblicken förenar Den siste athenaren med de historiska
äventyrsromaner jag behandlat ovan, är att även i Rydbergs roman finns en
äventyrsintrig, eller åtminstone skelettet till en sådan. Här ska jag kort redo
göra för de viktigaste momenten i denna intrig.
NÄR VI NU

Äventyrsintrigen i Den siste athenaren
Handlingen utspelar sig i Aten mellan åren 361 till 363 e.Kr. Den historiska
bakgrunden är det romerska rikets siste hedniske tronarvinges, Julianus',
kamp mot den kristne kejsaren Konstantius. Julianus segrar år 361 och ut
ropas till kejsare. Bara ett par år senare dör han dock i strid, vilket betyder
hedendomens undergång.
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Romanens hjälte är Julianus' lärare, filosofen och "ärkehedningen"
Krysanteus, hjältinnan den lärda och sköna Hermione, Krysanteus' dotter.
Skurken är biskopen i Aten, Petros. Petros intrigerar mot Krysanteus, inte i
första hand av religiösa skäl utan därför att han vill komma över dennes stora
förmögenhet. Petros' mål är nämligen att bli den mäktigaste mannen inom
den kristna kyrkan, dvs. biskop i Rom. Petros har gott hopp om att lyckas,
mycket tack vare att han sexton år tidigare var slav i Krysanteus' hus. Då han
rymde därifrån rövade han samtidigt med sig dennes då tvåårige son, Filippos
eller Clemens, som han blev omdöpt till av Petros.
Petros har fostrat Clemens till kristen fanatiker, helt hängiven honom och
kyrkan. Han har även låtit honom underteckna ett gåvobrev, i vilket han går
med på att skänka allt han äger till kyrkan i händelse av att hans börd blir känd
och han far ärva. I sinom tid tänker Petros avslöja, att Clemens är Krysanteus'
son i förhoppning om att Clemens ska bli arvtagare till den väldiga förmögen
heten. Petros' avsikt är att först därefter göra sig av med Krysanteus.
När romanen börjar är det osäkert vem som kommer att segra i kampen om
kejsardömet: Konstantius eller Julianus. Då prokonsuln av Akaja, Annaeus
Domitius, far order av Konstantius att låta döda Krysanteus blir han därför
osäker på hur han ska agera. Dödar han Krysanteus och Julianus segrar kom
mer han att råka illa ut, och tvärtom, vinner Konstantius och han inte dödat
Krysanteus, kommer han att betraktas som förrädare. Prokonsuln beslutar
därför att rikta den kristna pöbelns raseri mot Krysanteus, för a tt kunna för
klara hans död antingen som en olyckshändelse eller som uppfyllandet av sin
plikt. Då Petros anar innebörden av den befallning som Annaeus Domitius
fatt, söker han fa denne att lova att inte röra Krysanteus förrän han själv gett
order om det. Prokonsuln lovar, men beslutar sig ändå för att fullfölja sin plan.
Petros' intriger riktar sig inte enbart mot Krysanteus. Han smider även
ränker mot de s.k. homousianerna, de kristna kättare som hävdar att Gud och
Kristus är ett och samma väsen, vilket den sekt Petros tillhör, homoiusianerna, förnekar.3 Högt uppe på en pelare vid Atens begravningsplats lever Simon
Pelarhelgonet sedan flera år tillbaka. De kristna tillber honom och förser
honom med mat och dryck. Men en dag ligger han livlös på sin pelare. Ryktet
säger att han blivit förgiftad av homousianerna. Ingen far veta att Simon är
Petros' far, och att det är Petros som givit honom en "dvaldryck" för att
utnyttja hans "död", dels till att förfölja kättarna, dels till att demonstrera sin
makt genom att återuppväcka honom.
Simons "död" blir signalen till blodiga förföljelser mot homousianerna.
Slutligen riktar sig även pöbelns ilska mot hedningarna, och särskilt mot Kry
santeus. Innan de hinner attackera hans hus far emellertid Annaeus Domitius
veta att Julianus segrat och hinner till sin lycka förhindra att den nye kejsarens
lärare och vän mördas.
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Julianus proklamerar genast en rad reformer i det romerska riket, bl.a. re
ligionsfrihet och återuppbyggnad av de hedniska tempel som de kristna låtit
riva. Petros' makt är bruten och han flyttar från biskopspalatset till en oan
senlig koja. Han upphör dock inte med sina intriger för att komma åt Krysanteus' rikedomar, ty han anar att Julianus' regeringstid inte kommer att bli
långvarig.
Krysanteus har även haft en fosterson, Karmides, som varit Hermiones trolovade. Men då Karmides utvecklats till en lättsinnig rumlare, har Krysan
teus och Hermione brutit med honom. Nu är Karmides ruinerad. Sedan han
förfört dottern till en av sina fordringsägare, judinnan Rakel, utan att kunna
göra ett rikt parti, ser han ingen annan utväg än att ta sitt liv. I detta läge upp
träder Petros och lovar att ordna hans kredit, om han återknyter förbindelsen
med Hermione och dessutom låter döpa sig. På det sättet vill Petros försäkra
sig om Krysanteus' pengar, även om denne skulle göra Hermione till enda arv
tagare. Hermione accepterar att gifta sig med Karmides, och det ser ut som
om Petros ska nå sitt mål.
Krysanteus upptäcker emellertid att Clemens är hans son Filippos, och Pet
ros fängslas och anklagas för barnarov. Clemens far flytta in i Krysanteus' hus
men blir alltmer sinnesförvirrad, kluven som han är mellan sin kristna tro och
sin hedniska börd. Under tiden har Rakel fött sitt och Karmides' barn, för
drivits från sitt hem, och slutligen tagit sitt och barnets liv. På sin och Hermio
nes bröllopsdag blir Karmides mördad av Rakels försmådde trolovade, den
hämndlystne rabbinen Jonas. Petros ser ut att förlora sina möjligheter att gö
ra anspråk på Krysanteus förmögenhet. Men lyckan vänder än en gång.Julia
nus stupar i strid mot perserna och efterträds av en kristen kejsare. Petros blir
frikänd och återfår sin makt som biskop. Istället anklagas nu Krysanteus för
att ha dödat Simon Pelarhelgonet. Man tar ingen hänsyn till att Krysanteus
varit tvungen att försvara Clemens, då Simon sökt döda honom för att han
blivit en allvarlig konkurrent om rollen som eremit.
Krysanteus och Hermione flyr tillsammans med den tolerante kristne präs
ten Theodoros till en församling donatister, kristna kättare, som av Krysan
teus tidigare fått en fristad i Sunion. Här blir Hermione slutligen omvänd till
att bli en kristen i anden, men utan att bekänna sig till den kristna kyrkan.
Fristen i Sunion blir dock kortvarig. Under Annaeus Domitius' och Petros'
ledning attackeras donatisterna av kejserliga trupper. Efter hårda strider
utrotas donatisterna, och i striden faller slutligen Krysanteus. Hermione tas
till fånga. Då man senare tvångsdöper henne begår hon självmord. Endast
Theodoros lyckas undkomma.
Petros har segrat. Han har lagt beslag på Krysanteus' rikedomar, och blir
med hjälp av dessa utnämnd till biskop i Rom. I samma ögonblick som han får
veta att han blivit vald, dör han dock av förgiftning. Det är hans närmaste
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man, Eufemios, som mördat honom eftersom han fatt veta, att Petros för att
bli biskop avsvurit sig sin homoiusianska tro och blivit homousian. Eufemios
efterträder Petros på biskopsstolen i Aten. Endast ett par år senare förklaras
emellertid homoiusianerna vara kättare genom ett kejserligt dekret, och Eufe
mios övergår skyndsamt till den rätta tron, den tidigare kätterska homousion.
Sedan går han i det främsta ledet för att bekämpa anhängarna till den gamla
läran. En av de första att avrättas som kättare är Clemens.

Den siste athenaren som äventyrsroman
Åtminstone i avseende på personernas funktioner finns det i Den siste athenaren
ett embryo till en äventyrsintrig. Här har vi således den gode hjälten, Krysanteus, och den oskuldsfulla hjältinnan, Hermione. Här finns även en ond,
maktlysten skurk, Petros, som intrigerar mot hjälten. Aventyrsintrigen förblir
dock ofullgången, på grund av att det inte existerar någon äventyrstid i
romanen.
Vi kommer ihåg Bachtins beskrivning, att äventyrstiden inte var begränsad
till en biografisk tidsräcka, och att äventyren därför kunde träs på varandra i
en utomtidslig och nära nog oändlig kedja. Aventyrstidens moment ligger där
för i skärningspunkterna i ett händelseförlopp, menar Bachtin, alltså i de
punkter där detta förlopp bryts och lämnar plats för de irrationella, icke
mänskliga krafternas intrång — ödet, gudarna, skurkarna.4
I Den siste athenaren existerar dock inga inbrott i en normal orsaks- eller me
ningsräcka. Tvärtom måste man hävda, att äventyrsintrigen i Rydbergs ro
man i själva verket syftar till att konstruera och etablera en sådan orsaks- och
meningsräcka. Skurken intrigerar visserligen för att komma över hjältens för
mögenhet, men det existerar knappast några anslag mot hjältens och hjältin
nans liv som låter dem uppleva äventyr att utstå och prövas i. Det förekommer
därför inte heller några tillfälliga samtidigheter och osamtidigheter av det slag
som drabbade Anton i Svarta Handen, när han i sista stund räddas från att mör
das av Konrad eller kommer försent för att hindra Ange från att kidnappas.
I Den siste athenaren är det istället historien som gör att de yttre betingelserna
förändras. När exempelvis Krysanteus undgår att lynchas, räddas han av att
Julianus utropats till kejsare. När det ser ut som om Petros ska misslyckas i
sina maktsträvanden, förändras situationen av att Julianus efterträds av en
kristen kejsare. Skurken kan således i Rydbergs roman inte heller vara den
kraft som avgör historiens öden bakom kulisserna. Vid ett tillfalle funderar
Petros på om han ska ta ödet i egna händer för att bli av med Julianus. Han vet
att det finns kristna giftblandare vid hovet, samt att det även är troligt att
Julianus ska komma att dö i strid. Petros tänker: "Men misslyckades slutligen
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alla dessa anslag mot Antikrist, så hade Petros beslutat att se till, hvad han
sjelf kunde uträtta."5 Petros behöver dock aldrig själv ingripa i historien.
Julianus dör i strid mot en utländsk fiende.
Personernas öden är således helt bestämda av den historiska tiden. Därför
existerar det ingen äventyrstid i romanen. (Även Petros' intrig för att lägga
beslag på Krysanteus' förmögenhet bygger på denna historiska tid, dvs. hans
förvissning om att hedendomens tid är ute.) De olika polerna i äventyrs
intrigen — skurken och hjälten — används snarare till att illustrera en lag
bunden historisk process, än till att föra ned denna process på ett personligt
etiskt/moraliskt plan. Både skurken, hjälten och hjältinnan kommer därför att
innefattas i denna historiska förklaring.

Den "stumme"skurken
Detta får naturligtvis även konsekvenser för undersökningen av skurken som
bärare av värden. Eftersom Petros är nära nog helt införlivad i en historisk för
klaring, finns det inget behov av att utforska honom som karaktär och värde
bärare. Petros är därför sällsamt "stum" och idéfattig som skurk. I slutet av
romanen då Petros ligger för döden låter Rydberg honom själv konstatera sin
idéfattigdom. Hans levnad, heter det, hade "fått sin riktning af enenda herrskande tanke", nämligen drömmen om en makt som för evigt skulle förslava
människorna: "[D]en berusande tanken på den magt, han ville utveckla till
blomma, det system, han ville skapa af ännu oordnade elementer, en magt, ett
system, som skulle öfverlefva honom sjelf och, bygdt på den eviga grundvalen
af menniskoslägtets omyndighet, sträcka sin spira öfver alla tider!" (s. 424)
Tanken används konsekvent för att karakterisera Petros, vid de förhållan
devis få tillfallen som berättaren uppehåller sig vid hans person. I den första
större presentationen av Petros får vi till exempel veta, att han inte kan tänka
sig en kristen tro utan en kyrka. Hans dröm om makt är intimt förknippad med
kyrkans, och syftet med denna makt är i sista hand att kuva människorna och
göra dem omyndiga:
Den makt, du kan förläna, skall sträcka sig ej blott till egodelar, lif och
kroppar, utan till själarne. Du skall klippa sjelfva tankens vingar och för
vandla den frie örnen till en struts, som tam och betslad ledes på den väg,
som han får vandra. [...] Med nödvändighetens oemotståndliga magt,
skall du tvinga dig på verlden och lägga henne i din kedja. Och den som
skakar kedjan, han är dödens [...]. (s. 69 f.)
Men med denna tanke är Petros uttömd som karaktär och värdebärare. Det
existerar ingen annan idé hos honom än dogmen om kyrkans och bekännel-
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sens enhet, kombinerad med personlig maktlystnad. Eftersom det inte finns
någon äventyrstid i romanen, kommer Petros inte heller att hamna i situatio
ner där denna tanke utforskas och testas. Därför fungerar inte Petros som
skurk-£yjfr av det slag vi såg exempel på i Svarta Handen. Varje gång Petros
uppträder i handlingen, kommer den idé han äger enbart att användas till att
karakterisera honom. Hans relation till Clemens gestaltas exempelvis nästan
uteslutande på det viset att han uppmanar honom att inte tänka självständigt,
samt att underordna sig den kyrkliga och världsliga makten. Detta sker en
gång via en bok som Petros gett honom att läsa och vars budskap lyder: "Du
måste till alla delar försaka dig sjelf. [...] Tig och lid, så varder dig hulpet! Var
tacksam, att du icke är din egen, utan har jordiska herrar, ty det är dig trygga
re att lyda än att ansvara för dig sjelf." (s. 136); en annan gång genom en di
rekt uppmaning att sluta tänka: "Clemens, jag har märkt, att du oftare på
sednare tider framkastar frågor, med hvilka du aldrig borde sysselsätta dina
tankar. Akta dig, ty har man en gång börjat fråga, så stannar man sällan,
förrän man ifrågasätter det heligaste." (s. 217)
Anledningen till att det inte finns något behov av att utforska och testa
Petros som värdebärare, är att han framför allt används av Rydberg för att
illustrera dennes tes om den historiska utvecklingen. I företalet till romanen
skriver Rydberg således att "den verldshistoriska processen" består i kampen
mellan två mänskliga grundtyper, den orientaliska och den västerländska.
Grunddraget i den orientaliska typen är, skriver Rydberg, "den fromma
undergifvenheten under de yttre magterna. Subjektet bildar sig efter den
verld, det förefinner utom sig, hvilken det uppfattar som det oföränderliga ut
trycket af den gudomliga viljan", (s. VI) Detta är ju även innehållet i den idé
som används för att karakterisera Petros. Att det inte finns något behov av att
utforska Petros som bärare av en ideologi, och att idén bara används för att ka
rakterisera honom, beror på att han som romanfigur drabbas av det öde som
enligt Bach tindrabbar de tankar och idéer, som inte delas av författaren till en
monologisk roman: "other thoughts and ideas — untrue or indifferent from
the author's point of view, not fitting into his worldview — are not affirmed;
they are either polemically repudiated, or else they lose their power to signify
directly and become simple elements of characterization."6 I den monologiska romanen finns det således inget intresse hos författaren att vare sig under
söka eller gå i dialog med de idéer han själv inte delar. Detta är den avgöran
de orsaken till Petros' "stumhet".
Även Victor Svanberg har påpekat hur idélös Petros är, men betraktar det
som ett uttryck för Rydbergs konsekventa gestaltning av den tidiga kristen
domens intellektuella torftighet, till skillnad från hellenismens rika kultur.
Svanberg skriver att kontrasten mellan Petros och Krysanteus skänker idé
diskussionen i romanen dramatiskt liv:
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De representerar var sin princip. Man får akta sig att säga: var sin idé.
De som numera läser romanen blir av förordet inställd på en ideell mot
sättning, en kamp mellan världsåskådningar. Men förordet är skrivet ef
ter romanen [...]. Läser man själva romanen i dess ursprungliga skick,
skall man förgäves söka efter några ideella motiv [...] hos den kristne
biskopen.7 [...] Diktaren är konsekvent i sin strävan att inprägla, hur
likgiltig för idéer hans kristne huvudperson måste vara.8
Rydbergs gestaltning av Petros är således ett led i hans radikala kristendoms
kritik och novantik, menar Svanberg, och menar vidare att det finns en spricka
mellan romanens första och andra del.
Om Rydberg i första delen av romanen är kristendomsfientlig, har han i den
andra blivit "omvänd", vilket resulterar i en försonlig hållning till kristen
domen, hävdar Svanberg. Motiveringen till Svanbergs tes är, förutom Petros'
idélöshet i den första delen, att den kristne, icke-kyrklige prästen Theodoros
ges stort utrymme att utveckla sina tankar om den "sanna" kristendomen i
den andra. Dessutom kommer Theodoros att bidra till Hermiones omvän
delse.9
Örjan Lindberger delar uppfattningen att det existerar en spricka i roma
nen men polemiserar mot Svanbergs tes, att denna skulle gå mellan romanens
första och andra del och bero på att Rydberg däremellan blivit mer positivt
inställd till kristendomen. Svanberg förstår inte, menar Lindberger, att roma
nen till stora delar bygger på den hegelska historiefilosofin med dess treledade
dialektiska logik. Enligt detta schema representerar Theodoros syntesen av
den hellenistiska kulturen och den orientaliska kristendomen. Därför går
sprickan inte mellan första och andra delen, utan kan iakttas inom bokens
första del, hävdar Lindberger. I enlighet med det hegelska schemat borde
antikens civilisation, och dess representant Krysanteus, framställas som ett
lägre utvecklingsstadium. Istället får dock Krysanteus befinna sig både före
och efter sin tid. Dels tillhör han en civilisation i undergång, dels får han ut
trycka tankegångar som Rydberg själv karakteriserar som sant kristna.10
Enligt det hegelska schemat borde den tidiga kristendomen framställas så att
den förebådar syntesen, den sanna kristendomen. Men Petros blir alltför
tendentiöst gestaltad, anser Lindberger, och framstår som en reflex av
Rydbergs samtida diatriber mot den "katoliserande riktningen inom svenska
kyrkan".11
Det är således den monologiska gestaltningen av Petros som givit upphov
till kontroverser angående tolkningen av Rydbergs roman. Typiskt nog har
romanens monologiska karaktär gjort, att diskussionerna inte så mycket gällt
dess text, utan huvudsakligen uppehållit sig vid vilka idéer författaren om
fattat och hur dessa eventuellt förändrats.
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Hjälten och hjältinnan som författarens språkrör
Skurken i Den siste athenaren kännetecknas alltså av "stumhet" och idé
fattigdom. Vi ska nu se hur de goda personerna i romanen gestaltas. Dessa
saknar ingalunda idéer, vilket även Svanberg noterar: "I fråga om Petros var
Rydberg inriktad på att demonstrera dennes brutala idélöshet. Hos Krysanteus låter han idéerna trängas."1^
Första gången Krysanteus uppträder i romanen, är då han tillsammans
med Hermione beger sig till oraklet i Delfi för att fa svar på frågan var Filippos
befinner sig, och om Julianus kommer att segra i kriget. När de ser hur Delfi
skövlats av de kristna, säger Krysanteus, att dessa hatar den sköna konsten
och forskningen, men senare i samtalet med den gamle Apollonprästen
Herakleon framhåller Krysanteus att hans motvilja mot de kristna inte om
fattar Jesus: "Han var [...] en religiös ande, genomvärmd af det gudomliga,
en praktisk vishetslärare och stor theurg." (s. 26)
Om Petros illustrerar tanken om människans underkastelse under den yttre
makten och nödvändigheten, får Krysanteus i sitt resonemang om Jesus
uttrycka tanken om Guds uppenbarelse i individens samvete och hävda för
nuftets rätt. Han menar att Jesus liksom Plotinos, fast mer "af naturen", stod
i kontakt med "ur-enheten" och den ende sanne guden, vilket gjorde att han
kunde verka i den yttre världen utan att hans "skådning i det gudomliga blef
grumlad". Jesu förmåga existerar emellertid hos alla människor, anser Kry
santeus, ty människan är
med tvenne rötter, känslan och fantasien, rotfast i verldsanden — Apol
lon eller hvad man vill kalla honom. Genom dem intränger Gud i oss; genom
dem, såsom genom ett språkrör, talar han i våra själar och låter sig
förnimma i många former: såsom samvetets röst, såsom konstnärens
ingifvelse, såsom aning och profetia. Att grunden till dessa förnimmelser
ej är i den enskilda menniskan sjelf, utan är en allmän och gemensam,
nämligen Gud, i sin uppenbarelse som verldsande, det skönjas deraf, att
grunddragen i samvetets lag äro hos alla folk och menniskor densamma,
och att konstnärernas verk, ehuru i olika fullkomlighet och från olika
sidor, spegla samma idé. (s. 27, min kurs.)
Förutom att citatet ger uttryck åt en nyplatonsk monistisk idealism, vilken
betraktar individuella uttryck som gudomliga och som en enhet av subjektivt
och objektivt, är det uppenbart att Krysanteus' tanke är Rydbergs egen. Den
av mig kursiverade satsen visar, hur Krysanteus får belysa Rydbergs idé om
att nyplatonismen inte skiljer sig nämnvärt från kristendomen utan kommer
att uppgå i denna. Det viktiga är således inte om man kallar denna Gud
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Apollon eller ej, så länge man avser den sanne guden vilken inte, såsom den
orientaliska typen hävdar, är skild från den individuella människans själ.
Örjan Lindberger har påpekat "att Krysanteus uppfattning här överens1^
stämmer med den som Rydberg eljest betecknar som sant kristen''. Krysan
teus far därför, menar Lindberger, uttrycka en tanke som ligger långt före sin
tid, vilket gör honom till en tragisk person i hegelsk mening, dvs. någon som
antingen ligger före eller efter sin tid. Det faktum att Krysanteus i det antika
Aten vill återväcka Hellas kulturellt och ekonomiskt, gör honom även efter sin
tid. Skälet till detta anser Lindberger sammanhänga "med Rydbergs republikanism och med hans estetiska förkärlek för antiken".14 Sprickan i romanen,
som Lindberger hävdar syns i gestaltningen av Krysanteus, beror således på
en motsägelse hos Rydberg. Hans subjektiva kärlek till antikens kultur kolli
derar med hans hegelska historiefilosofi.
Lindbergers kommentar visar i själva verket hur monologiskt gestaltad
även Krysanteus är. Det är inte Krysanteus* i dé som uttrycks, utan Rydbergs.
Om Petros är "stum" som karaktär därför att hans centrala idé inte delades av
Rydberg, kommer Krysanteus liksom övriga "goda" personers idéer att sam
mansmälta med Rydbergs egna uppfattningar. Bachtin beskriver denna sida
av "idéernas öde" i den monologiska romanen på följande vis:
In the characters, individuality kills the signifying power of their ideas,
or, if these ideas retain their power to mean, then they are merged with
that of the author. Hence the single ideational accent of the work; the appea
rance of a second accent would inevitably be perceived as a crude con
tradiction within the author's worldview.15
Ytterligare ett exempel på hur idéer som de "goda" personerna i romanen
äger återgår på Rydberg själv, är Apollonprästens förklaring till att de gamla
gudarna är döda. De har, menar prästen, återvänt till "ur-enheten", vilken
utgörs av den ende guden, "de finnas ej mer för oss, ty de hafva återvändt i det
sköte som födde dem: i mångfaldens enhet, alltets källa, det varandes medel
punkt: den ende sanne, Guden", (s. 31)
Inte ens Apollonprästen tror således på den hedniska gudavärlden. Istället
beskriver han en historisk process, vilken resulterar i den ende gudens fram
trädande. Det monologiska i dessa uttalanden av Krysanteus och Apollon
prästen understryks ytterligare av att det aldrig uppstår något samtal mellan
dem. Ingen har något att invända mot den andres yttranden. När Krysanteus
har uttalat sin tanke om samvetet som ett sam-vetande med Gud, är Herakleon enligt berättaren ej "benägen att genmäla något" (s. 27), och när
Herakleon utvecklat sin idé om de antika gudarnas död, tillfogar berättaren
att Krysanteus "hade lyssnat med uppmärksamhet, men ville nu ej med
någon framställd anmärkning mot hans åsigt förlänga samtalet, kanske för
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den skull att natten redan var långt framskriden och den gamle behöfde
hvila." (s. 31)
Eftersom både Krysanteus och Herakleons yttranden är Rydbergs egna
tankar och idéer, finns det heller ingen anledning att ifrågasätta eller diskute
ra dem. Det viktiga är att dessa idéer yttras i romanen, av vem spelar ingen
större roll. Därför uppstår det aldrig något samtal mellan de uppträdande per
sonerna i r omanen. Bachtin skriver, att i den monologiska romanen är idén
"inevitably separated from the fixed image of the hero and is no longer artisti
cally combined with this image: the idea is merely placed in his mouth, but it
could with equal success be placed in the mouth of any other character".16
Ett annat exempel på hur denna monologiska teknik dominerar gestalt
ningen av de goda personerna i romanen är Theodoros' samtal med Hermione. Det inleds med att Theodoros, apropå Krysanteus' svårigheter att
genomfora sociala reformer i Aten, säger att denne vill återkalla en tid som är
död och som bör vara det. Hermione invänder att förnuftet och sanningen till
sitt väsen alltid varit och alltid ska förbli detsamma. Theodoros instämmer
men övergår därefter till att ge en historisk förklaring till att den antika heden
domen representerar det förgångna, och till att den sanna kristendomen utgör
framtiden. Theodoros säger:
du, likasom jag, är ju öfvertygad om en Guds uppenbarelse i verldens
gång och menniskoslägtets öden. Hvaruti skulle då denna uppenbarelse
bestå, om ej deri, att hans herrlighet och fullkomlighet under olika
skiftningar allt klarare framstode för de varelser, som äro skapade till
hans afbilder? I viljen återkalla en förfluten tid. Det är fruktlöst,
Hermione. (s. 222)
Därefter följer en drygt tre sidor lång monolog av Theodoros. Hermione har
en enda invändning, där hon framhåller att även grekerna tror på en enda
Gud, men att mänsklig svaghet delat upp denna på många gudar. Invänd
ningen far Theodoros att förklara, att felet med antiken är att den inte är till
räckligt demokratisk, utan har ett religionsbegrepp för det upplysta fåtalet och
ett annat för den stora massan. Protesten mot denna elitism heter kristendom,
vilken således främst innebär en demokratisering av den antika tron och filo
sofin.17 Theodoros säger om kristendomen: "Den förkunnade, att den höge
och låge, imperatorn och slafven, äro bröder, barn af samme fader, delaktiga i
samma arfvedel. [...] Vi äro alla menniskor." (s. 224) Theodoros' monolog
avslutas så med att han åter framhåller hur kristendomen är en historiskt nöd
vändig etapp: "Det steg, Hermione, som leder från din religion till min, är
således steget från blotta tanken till den lefvande verkligheten, från den be
slöjade sanningen till den afslöjade och uppenbarade." (s. 225) Theodoros
resonemang kommer inte från en person som i nuet värderar den hedniska

207

ÄVENTYRETS TID

religionen, utan från en som hela tiden intar ett abstrakt och distanserat histo
riskt perspektiv. Den hedniska religionen var nödvändig för sin tid, då den in
nebar födelsen för filosofin och det upplysta tänkandet, men den hedniska kul
turen måste med nödvändighet övergå i kristendomen, ty denna representerar
demokratiseringens högre stadium. Ett sådant perspektiv sammanfaller helt
med Rydbergs egen uppfattning om historien. Det är karakteristiskt att Hermiones "invändning" inte är en egentlig invändning mot Theodoros resone
mang, utan ett sätt att göra Rydbergs idé mera nyanserad, att förklara hur det
under antiken kunde förekomma både monoteism och polyteism. Äter kan vi
alltså se exempel på att replikerna inte är direkt knutna till personerna, utan
att Rydbergs idéer är fördelade bland dessa.
Bachtin menar, att för författaren till det monologiska verket är det viktiga
re att idéen yttras; av vem och när bestäms av kompositionella skäl, vad som
är lämpligt och passande, eller av rent negativa kriterier: det far inte äventyra
trovärdigheten i bilden av den som yttrar det: "Such an idea, in itself, belongs
to no-one. The hero is merely the carrier of an independantly valid idea; as a
true signifying idea it gravitates toward some impersonal, systematically monologic context; in other words, it gravitates toward the systematically mono1R
logic worldview of the author himself."
Detta är också främsta orsaken till att det aldrig sker någon prövning av va
re sig Hermione, Karmides eller Theodoros. Eftersom prövningen förutsätter
egenskaper förkroppsligade i en person, är det omöjligt att tänka sig att exem
pelvis Hermione skulle utstå en sådan. Hermione varken förkroppsligar egen
skaper eller är bärare av värden. Hon är bara ett medel för Rydberg att illust
rera en idé. Hon blir visserligen omvänd av Theodoros till den kristna tron,
men omvändelsen kan varken karakteriseras som en personlig utveckling eller
förändring till att omfatta andra värden. Den innebär bara en illustration av
Rydbergs idé om utvecklingen från antikens filosofi till kristendomens, som en
utveckling från ett lägre till ett högre stadium. När Hermione blivit omvänd,
summerar berättaren därför hennes "förändring" på följande vis:
från detta ögonblick vann hon en klarare uppfattning af sitt tillstånd och
fann med visshet, att hon icke längre tillhörde Juhani och Krysanteus re
ligion, att dessa myther, som hon med förkärlek tolkat och hvilkas skön
het hon beundrat, voro endast beslöjade — och, när de blifvit afslöjade
— endast bleka bilder af samma eviga sanningar, som Jesus så klart och
allmänfattligt lagt i dagen för hela menniskoslägtet [...]. (s. 372)
Detta sammanfaller nästan ordagrant med vad Rydberg låter Theodoros
yttra i sin långa monolog till Hermione. För att poängen med denna utveck
lingstanke inte ska gå förlorad, blir även Krysanteus sista ord en illustration
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av den. Krysanteus accepterar utan vidare Hermiones omvändelse. Han
säger till Theodoros:
Jag skall se det utan smärta, sedan jag i denna krets har funnit att skiljnaden mellan det som är heligt för dig och det som för mig är heligt
sträcker sig blott till formen och ej till anden. Kristendomen bär likasom
filosofien den oförgängliga sanningen i sitt sköte. [...] jag har funnit, att
det gifves en filosofi för hela menniskoslägtet, och att de högsta sanning
ar, den varmaste kärlek för det sanna och goda kunna inplantas i den
okunnigastes bröst. Men om detta är Kristendomen, hvilket jag ej
betviflar, så står hon i de förtrycktas leder vid sidan af dem, som kämpa
för förnuftet, friheten och den menskliga värdigheten. [...] Vår sak skall
finna andra och kraftigare kämpar, om icke i dessa tider, så när sekler
vandrat öfver våra grafvar. (s. 392)
Det är karakteristiskt att Krysanteus yttrande inte har någon som helst
effekt på Theodoros. Theodoros varken svarar eller reagerar på något vis. Me
ningen som följer på citatet ovan lyder: "Krysanteus helsade Theodoros god
natt och gick att njuta några timmars hvila." På samma vis förhåller det sig
med nära nog samtliga av de yttranden som de "goda" personerna i romanen
faller. Av det skälet blir även referatet av de goda personernas tankar ett viktigt
hjälpmedel för Rydberg, som insett att ytterligare en upprepning av idén i
lång, monologisk form skulle te sig tröttsam.
Efter Theodoros' långa monolog till Hermione, refererar således berättaren
hans diskussioner med andra hellenska filosofer: "I Akademias trädgårdar,
likasom i sina enskildta samtal med Hermione, bemödade han sig, tvärtemot
Kristianernas allmänna föreställningssätt, att visa, det den gamla och den nya
läran icke stodo såsom fiender emot hvarandra [...] utan såsom en sednare
utveckling till en föregående
(s. 226)
Ett annat exempel är då Theodoros ingriper och söker hindra att homousianerna tvingas genomgå den homoiusianska nattvarden:
Innan Petros hunnit besinna sig, hade från Theodoros läppar strömmat
ord, som borde uppskakat hvarje samvete, talat till hvarje närvarandes
förnuft. I namn af Jesus Kristus, grundläggaren af kärlekens religion, i
namn af en lära, bestämd att med ett gemensamt band omsluta alla
menskliga skiljaktligheter [...] befallde han Petros att lossa de fangnes
band [...]. (s. 179)
Därefter inträder Annaeus Domitius och meddelar att religionsfrihet prokla
merats av den nye kejsaren Julianus. Theodoros hinner aldrig fa något svar av
Petros när det gäller deras olika syn på kristendomen.
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Bihistoriens ansats till dubbelstämmighet
Om huvudpersonerna i romanen enbart fungerar som språkrör för Rydbergs
egna idéer, finns det dock ansatser både till utforskning och prövning av roma
nens bifigurer. Det gäller framfor allt Karmides.
Eftersom bihistorien om denne knappast kan fogas in i Rydbergs treledade
schema för den historiska utvecklingen, utan snarare handlar om individen
som försöker stå utanför den politiska och religiösa kampen, förlänas Karmi
des mer av självständighet och en högre grad av självmedvetande.19
Från början av romanen introduceras Karmides som den sköne livsnjutaren, vars livsinnehåll består av vin, kvinnor och sång. När så Karmides förför
Rakel far vi en första inblick i de värden han omfattar. Karmides avbryts i sin
uppvaktning av de blodtörstiga ropen från homoiusianska anhängare på jakt
efter kättare. Rakel undrar varför de kristna slåss och förstör de gamla temp
len. Hon är upprörd över blodsutgjutelsen, men för Karmides är de kristnas
strider bara ett intressant skådespel. Han har inga sympatier vare sig för ate
narna eller de kristna utan är den desillusionerade åskådaren: "Må packet
slåss! De mina känner jag. De äro för fege att våga sina lif. [...] Amfiteaterns
spel äro förbjudna. Vi behÖfva dem ej heller, ty vi hafva Kristianerna. Vi taga
plats på åskådarebänken och klappa händerna, närde sönderslita hvarandra.
Vi hafva ett präktigt skådespel att vänta." (s. 129)
Karmides' uppgivenhet eller cynism, det är svårt att avgöra vilket, under
stryks ytterligare då han lämnat Rakel. Hon representerar det nöje som åter
står, då man förlorat tron på alla värden: "Han erkände tacksamt, att den
stund han tillbragt hos Rakel hade varit en stund af njutning, det vill säga en
skugga af lycka — visserligen blott en skugga, men han åtnöjde sig härmed, ty
han hade längesedan gifvit verkligheten förlorad." (s. 132)
Intrigen kommer dock att sätta Karmides' hållning på svåra prov. Då han
på grund av sina utsvävningar ruinerat sig, söker han som en sista desperat åt
gärd att fria till Rakel. Men hennes far Baruk, Karmides' störste fordringsäga
re, blir så vredgad över hans frieri att han beslutar att Karmides genast måste
betala sina skulder. Karmides ser då ingen annan utväg än att begå självmord.
I detta avsnitt finns det, förutom ett fortsatt utforskande av de värden Karmi
des omfattar, en ansats till att låta Karmides reflektera över sitt eget med
vetande. Här bryts således författarens intentioner med romanfigurens. Re
sultatet blir, trots att Karmides' reflektioner består av en monolog, embryon
till dubbelstämmighet där en rad tankar och idéer prövas och diskuteras. Det
börjar med att han skriver ett brev till Rakel, för att förklara varför han
tvingas ta sitt liv. Därefter reflekterar han över sin relation till henne.
Till en början framhärdar han i uppfattningen, att livet endast har illusio
ner att erbjuda, och menar att han varit ädel som åtminstone erbjudit Rakel
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illusionen om kärlek: "Hvad har jag kunnat göra mer för den arma flickan än
h vad jag gjort? Har jag icke, blott för att lyckliggöra henne med en säll illusion,
hycklat för henne en passion, som längesedan slocknat?" (s. 198) Men i ljuset
av sin snart förestående död, upptäcker han att det finns ett värde i hennes
kärlek till honom, som han tidigare inte har insett. Detsamma gäller hans slavs
tillgivenhet: "Hon älskar mig! I denna stund gör det mig godt att hvila vid
denna tanke. Afven Alexanders tårar behagade mig. Jag är då verkligen
älskad af tvenne menniskor! [...] Att försvinna ur verlden och efterlemna ett
tomt intet af känslor, det är i sanning en afskyvärd tanke." (s. 198)
Sedan reflekterar han över vad som skulle ha hänt, om han kunnat gifta sig
med Rakel. I så fall skulle han först försökt kurera sina modfällda livsandar
men snart återgått till sitt utsvävande liv tills döden infunnit sig. Han föraktar
nämligen epikuréernas lära om måttfullhet i syfte att förlänga njutningen:
"Jag afskyr denna fega lära att njuta måttligt, för att njuta länge. De söka nö
jet, men gå att uppblanda det med en stadigvarande fruktan för öfverdriften
och dess följder — och derför finna de icke hvad de söka. [...] Jag sökte njut
ningen oblandad och gick min bana utan att se till höger eller vens ter." (Ibid.)
För att förbereda sig för självmordet läser han en bok som handlar om
döden. Dess författare menar att människan är tvungen att förlika sig med
tanken på döden, och att detta är möjligt om hon kan blicka tillbaka på ett gott
och nyttigt liv. Enligt samma källa drivs vällustingarna till sitt levnadssätt på
grund av dödsskräck. Denna livsstil leder till förintelsen. Boken inverkar
kraftigt på Karmides. Han har alltid fruktat nedsjunkandet till "samhällsdräggen" mer än själva döden, och när han nu är ruinerad är det självklart för
honom att ta sitt eget liv. Självmordet har därför alltid ingått som en nöd
vändig del i hans njutningsfilosofi. Men nu grips han plötsligt av skräck inför
tanken på den totala förintelse som döden innebär:
Men i detta ögonblick, när han kastade boken ifrån sig, kände han hvad
han hitintills icke kännt — tvekan, ja, förskräckelse. Menniskonaturens
fasa för förintelsen, så kraftigt och psykologiskt riktigt skildrad i den
okände författarens arbete, hade plötsligt gripit äfven honom. [...] Han
var i detta ögonblick den uslaste af varelser. Han såg i sj elfmordet sin
enda räddning och förskräcktes likväl i sista stunden för sin räddare,
(s. 201)
För att söka skingra sina mörka tankar beger han sig ut på en promenad.
Han möter Petros som känner hans belägenhet, och som erbjuder honom möj
ligheten att fa uppskov med sina skulder på villkor att han dels låter döpa sig,
dels återknyter förbindelsen med Hermione. Karmides skräck för döden ger
honom inget val. Från att ha varit den stolte, njutningslystne cynikern, har
han nu sålt sig till Petros.
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Nästa gång vi möter Karmides är när han uppsökt Hermione för att söka
försonas med henne. Han förklarar deras brytning, med att han inte förmåd
de bli den filosof som Krysanteus velat att han skulle bli, samt att han känt sig
intellektuellt underlägsen henne. Han har därför valt att gå den lätta vägen,
njutningens, men som han nu funnit slutar i tomhet. Till skillnad från exem
pelvis Theodoros' "samtal" med Hermione, där Hermiones få repliker i hans
monolog bara tjänade till att ytterligare illustrera författarens idé, är rela
tionen mellan Karmides och Hermione gestaltad som ett möte mellan två av
gränsade personer, som därför kan föra ett verkligt samtal med varandra. Vi
får således här avläsa Hermiones reaktion på Karmides' förklaring:
Hermione kände sig djupt upprörd. Skulle hon stöta honom tillbaka?
Hon hade då handlat efter ingifvelsen af en qvinlig stolthet, som här om
någonsin varit berättigad, men hon hade förnekat sitt hjerta, som kände
kärlek, ömhet, medlidande och glädje öfver möjligheten, att Karmides
ånger och själstillstånd voro vägen till hans upprättelse, (s. 237)
Berättaren framhåller även att Karmides är uppriktig i sin förklaring, och
att hans känslor för Hermione väckts på nytt: "Med hvilka beräkningar han
än infunnit sig — i denna stund var han uppriktig och följde de öfverväldigande känslor, som uppsprungit ur hans bättre natur." (s. 238) Mötet leder till att
de försonas och beslutar sig för att gifta sig med varandra. Men trots sin ny
väckta kärlek och hederlighet, och trots att Karmides söker glömma att han
"sålt sig" till Petros, kan det förflutna inte göras ogjort, vilket blir särskilt
tydligt ifråga om Rakel. Intrigen kommer således att utnyttjas för att under
söka vilka konsekvenserna, både för h onom själv och omgivningen, blir av de
värden Karmides åtminstone till en början omfattar.
När det blivit bestämt att Karmides och Hermione ska gifta sig, känner sig
Karmides skyldig att förklara detta för Rakel. Även här uppstår det ett samtal
mellan två individer, som inte enbart är författarens språkrör. Karmides för
klarar att han väljer Hermione, därför att Rakel är judinna, och att hennes far
aldrig skulle tillåta ett äktenskap. Rakel inser nu att Karmides bara utnyttjat
henne och att hans svek är fullständigt. Hennes situation förvärras av att hon
är gravid, vilket Karmides anar.
Rakels graviditet leder senare till att hon förvisas ur sin fars hus. Hon tar sin
tillflykt till den fallna hetären Myro, där hon föder sin och Karmides pojke.
Men Rakel har förlorat livslusten, och en natt dränker hon sig tillsammans
med sitt barn. Hennes självmord, som beror på Karmides, visar sig även ha
effekter på hans karaktär. Följande morgon då Karmides och Hermione är ute
på en lusttur i båt, tycker sig Karmides se två människohuvuden i vattnet, av
vilka det ena liknar Rakels. Berättaren tar tillfallet i akt att söka utreda skift
ningarna i hans karaktär: "Umgänget med Hermione hade icke förfelat att
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utöfva ett mägtigt inflytande på Karmides. Han älskade henne i detta ögon
blick med en kärlek, fri från alla beräkningar. [...] Hans glädje hade likväl
under dessa dagar varit långt ifrån oblandad. Den stördes af en röst i hans
inre." (s. 340)
När Karmides efter lustturen uppsöker bårhuset och får sina aningar
besannade, innebär det en avgörande omsvängning i hans karaktär, vilket
även försämrar relationen mellan honom och Hermione. Hermione iakttar
att, "Karmides hade undergått en plötslig förvandling. Han hade blifvit
dyster och fåordig. Han visade sig tankspridd och kall i hennes sällskap. Huru
förklara detta? [...] Han försäkrade, att det var sällheten, som gjorde honom
tankspridd. Och medan han försäkrade detta, vittnade dock hans väsen, att
han ljög, och i hans blick låg en skygg fruktan
(s. 345)
På bröllopsdagen, som skulle ha varit hans lyckliga ögonblick, drabbas han
slutgiltigt av konsekvensen av sitt svek, då han mördas av rabbinen Jonas.

Historieuppfattningen i Den siste athenaren
Karmides' bihistoria, liksom i någon mån bihistorien om Clemens' och Eusebias extatiska kärlek, kännetecknas således både av undersökning och test av
de värden som personerna omfattar. Dessutom finns i dessa ansatser till
dubbelstämmighet, eftersom personerna till en del är avgränsade som indivi
der och inte enbart författarens språkrör. Bihistorierna kommer att mer likna
o
•
•
90
de historiska äventyrsromaner fran fyrtiotalet som jag behandlat tidigare.
Vad är då orsaken till denna likhet?
I bihistorierna gestaltas en etisk/moralisk problematik som hela tiden är
kopplad till personerna som bärare av värden. I dessa partier dominerar därför
den prövande frågan vilka är vi?, vilken innebär att Rydberg har ett utforskan
de persepktiv. I huvudintrigen däremot dominerar frågan varifrån har vi kom
mit?, vilken inte innefattar något behov av att utforska personerna som bärare
av värden. Istället kommer de att infogas i och underordnas ett av Rydberg på
förhand uppställt schema för den historiska utvecklingen. De blir illustratio
ner till en redan utforskadhisioridL och färdig idé hos författaren själv.
Men innebär inte detta resonemang, invänder kanske någon, att slå in
redan öppna dörrar? Den siste athenaren har ju även kallats idéroman, om än i
historisk förklädnad^1, och är det inte det monologiska framläggandet av för
fattarens tankar och idéer som karakteriserar idéromanen? Det är dock inte
själva förekomsten av idéer som skiljer Den siste athenaren från fyrtiotalets histo
riska äventyrsromaner. Jag har ovan sökt visa att det inte råder någon brist på
idéer i dessa, allra minst beträffande den historiska utvecklingen. Min poäng
är således, att det är själva karaktären av den idé som ligger till grund för Den
siste athenaren, och det sätt på vilket den bestämmer romanens organisation,
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som gör att man kan hävda att det är en monologisk roman. Vilken är då
denna idé?
Den idé som bestämmer inte bara innehållet, utan även romanens kompo
sition och gestaltningen av dess huvudpersoner sammanfaller i allt väsentligt
med den hegelska historiefilosofin. Örjan Lindberger menar, att Rydbergs
uppgift i romanen inte var "att framställa Grekland som ett absolut värde.
Den var att visa, hur den antika kulturens undergång var förenlig med utveck
lingstanken. [...] utvecklingstanken var i den hegelska form vari den låg fram
för honom inte tvåledad [...] utan treledad. Den uppvisade inte bara tes och
99
antites, utan även syntes.' Men Rydberg var inte bara hegelian utan sökte
kombinera Hegels historiefilosofi med sin egen kristna platonism. Med den
hegelska historiefilosofin som schema ville han enligt Lindberger lösa proble
met, hur antikens undergång kunde vara förenlig med utvecklingstanken.
Detta schema skulle då i romanen bestå i en motsättning mellan den antika
kulturens platonism, med dess tro att det gudomliga uppenbarar sig i männi
skan, och den tidiga kristendomens dualism och formalism. Syntesen skulle
innebära en sammansmältning av det bästa inom platonismen med det bästa
inom kristendomen. Det är denna historiska syntes som Rydberg hyllar i ro
manens berömda slutord, och som han menar var på väg att förverkligas i
hans egen samtid: "En ny dag har kommit. Antiken och Kristendomen
genomtränga hvarandra. Deras sanningar förmälas till ett harmoniskt helt,
och den sak, för hvilken den siste Athenaren stred förtviflans strid — den
politiska religiösa och vetenskapliga frihetens sak — kämpar ännu, men icke
längre förtvifladt utan med segervisshet." (s. 426) Detta historiefilosofiska
schema har flera konsekvenser för romanen.
För det första leder det till att själva idén om historiens lagbundna utveck
ling kommer att träda i förgrunden på bekostnad av intrigen, äventyrstiden,
utforskningen och prövningen av romangestalterna. Eller snarare: både in
trigen och personerna utnyttjas för att illustrera idén. Det är skälet till att en
forskare som Lindberger nära nog kan bortse från romantexten, och istället
hävda att det är Rydbergs förord, i vilket han presenterar sin idé om den
historiska utvecklingen, som utgör verkets behållning. Romanens intrig
betraktar Lindberger som knappast mer än ett medel att illustrera idén:
Det är betecknande, att vad som från idésynpunkt är höjdpunkten i
boken är företalet, en fristående teckning gjord efteråt, sedan Rydberg
lyckligen blivit fri frånintrigmaskineriets trådar. Intrigromanens teknik
erbjöd givetvis de bästa möjligheterna till idéframställning på det viset
att dess kontrast mellan svart och vitt sammankopplades med de båda
oo
leden i det begreppspar som Rydberg alltid laborerar med.
För det andra innebär det, att historien abstraheras och förvandlas
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lagbunden, nödvändig utveckling. Detta skiljer sig markant från fyrtiotalets
historiska äventyrsroman, där skurkens agerande bakom kulisserna som en
moralisk/etisk person, tjänade till att göra historiens utveckling åtkomlig för
värdeomdömen och ifrågasättanden. I Den siste athenaren förlitar sig Rydberg
på sin idé om historiens lagbundna utveckling fram mot ett tillstånd av jäm
vikt och harmoni. Tilliten till historiens utveckling innebär därför ett fjärman
de från tanken på historien som resultat av en konkret process, kopplad till per
soners och individers handlingar. Hos Rydberg underordnas i själva verket
personliga hänsynstaganden och värderingar hans tro på utvecklingens egen
logik. I förordet skriver han exempelvis att det våld som utövats av kyrkan och
vid den franska revolutionen varit nödvändigt. Utvecklingen kräver sina offer,
menar han, på ett sätt som vore en Ridderstad mycket främmande:
Alla nya idéer födas med smärta till verlden, och det vore lika orätt att
förebrå idéen detta, som att förebrå barnet de plågor, det kostat sin
moder. Man må således icke fördöma kyrkan, om man far se, att hon of
ta segrat genom afskyvärda medel, att hon värmt sina blodbestänkta
händer vid kättarebål, och att hennes målsmän ofta varit samvetslösa,
vederstyggliga personligheter. Men man må ej heller förebrå de idéer,
som genom franska revolutionen blifvit verldsmagter, hvad åtskilliga
revolutionens heroer brutit, (s. VIII)
Den historiska nödvändigheten far alltså företräde framför den etiska och mora
liska värderingen.
Rydbergs historieuppfattning, som den kommer till uttryck i Den siste
athenaren, ligger i linje med vad Lindberger hävdat karakteriserar Rydbergs
tänkande från mitten av femtiotalet. Lindberger menar, att den senare delen
av 1850-talet i hela Europa medförde ett genombrott för en stark intellektualistisk strömning, och betraktar denna intellektualism som en följd av den
besvikelse reaktionen mot 1848 ledde till: "Man överflyttar inom intellektuel
la kretsar de förhoppningar som reaktionen mot 1848 svikit från det politiska
till det vetenskapliga området, därtill i främsta rummet föranledd av natur
vetenskapens framsteg. Det är genom vetenskapen världens frälsning skall
komma."24
För Rydberg representerade den hegelska utvecklingstanken världens
räddning, eftersom de sanna idéerna med nödvändighetens kraft skulle fram
träda och förverkligas i världen. Här kan man även tydligt se exempel på hur
den uppenbarelseberättelse, som Peter Brooks menade försvann med seku
lariseringen till förmån för en historisk förklaring, åtminstone hos Rydberg
kom att förenas med utvecklingstanken. I ett brev till Herman Bjursten i
september 1860, skriver Rydberg att målet för historien är att återupprätta det
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ursprungliga mytiska paradiset, men nu — som ordet mytisk antyder—på ett
medvetet och högre stadium:
Tro mig Herman, det paradis, som vi förlorat, är den mythiska reflexen
af det paradis, till hvilket menskligheten i korta dagsresor, öfver tistel
och törne, med årtusenden mellan milstolparne, har att vandra, för
hvars uppnående våra stora heroer blöda offentligen och mången mång
en i hemlighet. Finnes ej Gud i verldshistorien, så finnes han ingen
städes.25
Lindberger har med avseende på Rydbergs religionsuppfattning anmärkt,
att hans anammande av den hegelska utvecklingslogiken riskerade att komma
i konflikt med hans tro. Lindberger skriver: "Tanken att de i verkligheten immanenta idéerna utveckla sig enligt sin egen inneboende nödvändighet kan
emellertid råka i konflikt med tanken på en personlig Gud [...]."26 På samma
vis existerar det en latent konflikt i romanen mellan idén om historien som en
lagbunden, nödvändig process och Rydbergs värnande om subjektiviteten
och friheten. I förordet menar han alltså, som vi sett, att den "verldshistoriska
processen" består i en kamp mellan två mänskliga grundtyper, den orientalis
ka och den västerländska. Den orientaliska typen karakteriseras av dess
undergivenhet inför de yttre makterna, dess tro att subjektet "bildar sig efter
den verld, det förefinner utom sig". Rydberg fortsätter: "Stöpta i samma form
vandra slägtena i en ändlös rad mot grafven och hafva uppfyllt sin bestämmel
se, 'fullgjort lagen', när de under vägen offrat i templet och knäböjt för
Herrans smorda." (s. VI) Den hellensk-västerländska anden karakteriseras
däremot av insikten, att "religionen och rätten och sanningen och skönheten"
går genom subjektet in i det objektiva, och
att de yttre magter, som i statens, kyrkans, vetenskapens, konstens
gestalter träda menniskan till möte äro kött af hennes kött och anda af
hennes anda, äro formade efter de oklara men klarnande mönsterbilder,
som äro nedlagda i subjektet sjelft och utgöra dess idéer, att således des
sa yttre magter äro behäftade med ofullkomlighet, hemfallna under sub
jektets dom och ämne för dess omgestaltningsförmåga. Den helleniskvesterländska verldsåskådningen är således utvecklingens, (s. VI f.)
Men tilltron till att utvecklingen mot alltmer "klarnande mönsterbilder" är
en lagbunden och historiskt nödvändig utveckling, riskerar självfallet att kol
lidera med kravet på subjektet att använda sin "omgestaltningsförmåga".
Om historien ändå är en objektiv process som utvecklar sig enligt sina egna
inneboende lagar, är det inte mycket det enskilda subjektet kan göra åt denna
process.
Det är denna paradox jag menar kännetecknar Den siste athenaren, och är
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även orsaken till att Svanbergs och Lindbergers tolkning av romanen kommit
att fokuseras kring "sprickan". Rydbergs många gånger radikala budskap om
subjektets frihet, om tolerans och jämlikhet, står i motsättning till romanens
monologiska form. När Hermione mot slutet av romanen omvänds till
kristendomen, är det främsta skälet att Jesus var en människa och inte en
abstrakt Gud:
För henne var det stora, öfverväldigande och ovilkorligt gripande i
Evangelium att se en m enniska, till sitt väsen hvarken något mer eller
mindre än hon sjelf\fór hvilken framtidens bok var sluten, för hvilken tvifvel
således kunde uppstå om frukterna af sin verksamhet, för hvilken pröfningarne voro
verkligapröfningar [...]. (s. 370, min kurs.)

Men romanens monologiska form, som i sista hand betingas av dess beroen
de av den hegelska historiefilosofin, går stick i stäv med denna uppfattning om
Jesus som en konkret mänsklig varelse. Varken Hermione själv eller någon
annan av huvudpersonerna i romanen är människor "för hvilka tvifvel" kan
uppstå och som genomgår verkliga prövningar. Tvärtom tjänar de bara som
medel för att illustrera Rydbergs idé, om den historiska utvecklingens obönhör
liga logik. För Rydberg existerar inte heller någon osäkerhet om eller något
tvivel på den sanningen. För honom är "framtidens bok" inte sluten. Han vet
alltid mycket mer än sina romangestalter, ty han är den allsmäktige skaparen
av dem alla. Han känner således till både den nödvändiga förhistorien och hur
historien kommer att sluta.
Det monologiska perspektivet var sannolikt ett villkor för att Rydberg skul
le fa tillträde till parnassen. I Den Svenska Litteraturen skriver Sven Delblanc att
Den siste athenaren betecknar en milstolpe i den svenska prosans historia och att
boken "i viss mening innebar följetongens och romanens avancemang till 'fin
litteratur'. Rydberg ville eller kunde inte helt frigöra sig från genrens konven
tioner, här finns ädla hjältar, nattsvarta bovar och bortrövade barn. Inom
denna nötta ram kunde han framträda med hög andlig auktoritet och stränga
97
intellektuella krav."
Auktoritet och "stränga intellektuella krav" visade att Rydberg inte var ett
offer för schablonmässiga intrigers "nötta ram", utan behärskade sin roman
suveränt. Det monologiska perspektivet, vilket den intellektuella auktoriteten
medförde, hade dock sitt pris. Den ledde till att äventyrsintrigens, och roma
nens, förmåga att pröva och utforska konkreta mänskliga karaktärer och rela
tioner, ersattes av en abstrakt idéanalys. Det är därför ingen tillfällighet att
Den siste athenaren i många avseenden utgör slutpunkten på den romanperiod
som inleddes på 1830-talet, samtidigt som den utgör inledningen till en period
där romanen träder i bakgrunden till förmån för poesin och novellen. Roma
nen kan inte trivas i ett klimat av "finlitterär" abstrakt idéanalys.
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På så vis är Den siste athenaren "verkligen en historisk roman i traditionell
mening".^8 Den stämmer väl överens med det mönster som Lukâcs satte upp
för den historiska romanen. Rydbergs roman tillhör den typ av historiska
romaner som genereras av frågan varifrån vi kommit och vart vi skall. Jag har
tidigare påpekat, att denna fråga förutsätter att svaret ligger nära till hands.
I fyrtiotalets historiska äventyrsromaner, vilka mer utgår från frågan om
vilka vi är, finns en osäkerhet om svaret. Det leder inte till en dialogisk roman
i Bachtins mening, men åtminstone till ett behov av att utforska personerna i
romanen som personer och värdebärare. I dessa finns ansatser till det tvivel,
som Hermione menade gjorde Kristus-gestalten till en människa, och inte en
abstraktion. Möjligen som ett omedvetet motstånd mot de tendenser till
abstraktion som slagit igenom i Den siste athenaren, finns det även i fyrtiotalets
historiska äventyrsromaner ett behov av att behandla den historiska proces
sen konkret, genom att betrakta den som ett resultat av etiska och moraliska
handlingar, utförda av etiska och moraliska personer, inte av dialektiska prin
ciper. Därför reduceras inte heller äventyrsintrigen i dessa till en illustration
av en abstrakt historisk process. Äventyrsintrigen blir till äventyrstid där denna
historia, och de personer som bär den, utforskas och prövas.
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Den sociala
äventyrsromanen i den
svenska romanhistorien
ÄVENTYRSINTRIGENS HUVUDSAKLIGA FUNKTION i de romaner
jag ovan diskuterat är alltså att utforska det samtida samhället ur flera aspek
ter. Författarna till äventyrsromanerna ville lära känna, och i sina böcker in
förliva, de olika samhällsskiktens privatliv och levnadsvillkor. Aventyrsintrigen syftar även till att undersöka olika ideologiska förhållningssätt som var
aktuella i tiden. Den ideologiska kartläggning som äger rum i de sociala även
tyrsromanerna, betingas isista hand av en rädsla för många av det framväxan
de moderna samhällets företeelser. Av det skälet förekommer det också en
prövning av hjältarnas "naturliga" egenskaper och deras förmåga att utstå
modernitetens hot. Föreställningen om "naturlighet" ska emellertid inte be
traktas enbart som en konservativ eller reaktionär ideologi. Den äger även en
stark subversiv kraft, riktad mot sociala orättvisor och hierarkier i samhället.
Ur ett romanhistoriskt och romanestetiskt perspektiv är det emellertid
äventyrsintrigens elastiska förmåga att kartlägga det samtida samhället och
dess ideologier, som framstår som det centrala elementet i den sociala även
tyrsromanen. Genren kan därför inte avfärdas som enbart spänningsskapande men "betydelsetom" populärlitteratur, utan måste betraktas som en av de
former med vilka romanen utforskar och gestaltar tillvaron. Vid mitten av
1800-talet användes äventyrsintrigen för att överskrida etablerade genre
gränser i syfte att införliva ämnen, som traditionellt inte tillhörde litteraturens
domäner. Den sociala äventyrsromanen är följaktligen en väsentlig genre i
den första betydande svenska romanperioden, vilken sträcker sig från
omkring 1830 till 1860.
I Den siste athenaren verkar äventyrsintrigen ha spelat ut sin roll. Den har
blivit ett stelnat skelett, som Rydberg använder enbart för att illustrera sina
egna idéer om samhället och historien. Den siste athenaren förefaller därför vara
slutpunkten på den romanperiod som inleddes på 1830-talet. Under 1860- och
70-talen intar romanen en undanskymd plats i den svenska litteraturen. Den
litteratur som behandlas i historiska Översikter från denna period är främst
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signaturpoesin, Carl Snoilsky och, möjligen, C. G. Starbäcks historiska
krönikor.
Konsulterar man Svensk bokkatalog för perioden får man visserligen fram
ett bredare spektrum av litterära verk, där dock romanen försvinner
i
mängden. Genrebestämningarna antyder att noveller och småprosa domi
nerar prosautgivningen: "Små berättelser ur svenska historien för barn",
"Öreskrifter för folket", "Småhistorier", "noveller", "Berättelser", "Små
skrifter för folket" osv. Bland mer omfångsrika verk framstår historiska roma
ner av krönikekaraktär som de mest populära. Förutom Starbäcks arbeten om
Engelbrekt Engelbrektsson (1868-69) och Nils Bosson Sture ( 1870-71 ), återfinner
man den redan på 1840-talet verksamma Wilhelmina Stålberg med sina
Historiskt-romantiska skildringar ur svenska regenters lefnad. Verksam under dessa
två decennier var dock en produktiv författare av samtidsromaner, nämligen
Marie-Sophie Schwarz med böcker som Ett hämdens offer (1866), Sonsonen
(1872) och Ett tidens barn (1873). Men Marie-Sophie Schwartz verkar vara
undantaget, som bekräftar regeln att 1860- och 70-talen är två på romaner
fattiga decennier.
Ar 1879 inleds emellertid en ny romanperiod då August Strindberg pub
licerar Röda rummet. I en mycket läsvärd essä, "Krukan och bitarna", söker
Göran Printz-Påhlson placera in Strindbergs roman i vad han kallar 1800talets romantradition. Printz-Påhlson menar, att Strindbergsforskningens
omdöme om Röda rummet som "vår första moderna roman" har resulterat i en
blindhet inför dess beroende av äldre romangenrer. Även om satiren i Strind
bergs verk är aldrig så modern, skriver Printz-Påhlson, är
dess mythos [dvs. dess intrig] utan tvivel mycket traditionell, och det var
onekligen en riktig tanke som låg bakom den kanske i och för sig något
missvisande etikett som sattes på den, pikaresk-romanen: den anknöt i
varje fall till en realistisk men förnaturalistisk typ, en löst konstruerad
intrigroman, där hjältens äventyr i skilda miljöer gör det möjligt för för
fattaren att skildra dessa skilda miljöer.1
Printz-Påhlson hävdar att Strindbergs intrig hör till en mera ursprunglig
typ än de psykologiska intriger som användes av författare samtida med
Strindberg, t.ex. Zola, Turgenjev, Tolstoj och Henry James. Denna intrigtyp
har sedan länge blivit absorberad av och misstänkliggjord genom populär
litteraturen, menar Printz-Påhlson, men Strindberg fann den hos äldre förfat
tare som Henry Fielding, Honoré de Balzac, Eugène Sue och Charles Dickens.
Intrigtypen passade tydligen hans ambitioner att gestalta samhällslivets
skilda miljöer. Printz-Påhlson skriver:
Denna grundtyp av mythos som vi kanske i brist på bättre term kan kal
la pikaresk utan att därför antyda något djupare samband med spanska
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prototyper, lämpar sig väl för iakttagelser av samhällslivet och det var
tydligen en mycket osofistikerad variant som Strindberg hade i tankar
na då han planerade R.R.: "Någon strängare komposition har jag inte
tänkt utan låter samhället passera revue för läsaren genom att framstäl
la hvad hjelten i egenskap af tidningsreferent får tillfalle att skåda.
Printz-Påhlson anser visserligen att Strindberg aldrig fullföljde sin plan:
Falk ser inte samhället i sin egenskap av reporter i mer än tio av bokens tjugo
nio kapitel. Istället influeras Strindberg under arbetets gång av bildnings
romanen, vilket gör intrigen mer komplicerad.
Printz-Påhlsons resonemang om Strindbergs beroende av en äldre roman
tradition än den psykologiskt-realistiska, antyder ett samband mellan Röda
rummet och den sociala äventyrsromanen och mellan två stora romanperioder
i den svenska litteraturens historia, även om det självfallet i övrigt existerar
stora skillnader mellan dem. På samma sätt som exempelvis Ridderstad be
hövde äventyrare för att kunna gestalta och utforska sin tids samhälle, behöv
de Strindberg en huvudperson som fritt kunde röra sig bland de olika skikten
i sin tids samhälle. Att sambanden mellan dessa perioder så föga har upp
märksammats, är bara ett exempel på hur outforskad den svenska romanens
historia egentligen är.
I början av avhandlingsarbetet, då jag främst var sysselsatt med Herman
Bjurstens författarskap, läste jag en artikel av Fredrik Böök. För att visa hur
populär Bjursten var under 1800-talet, anför Böök en anekdot om Pelle Molin,
författaren till Ådalens poesi. Böök berättar att Molin under sin skolpojkstid på
1880-talet hörde till Bjurstens beundrare. I sitt exemplar av Karl Warburgs
litteraturhistoria, som överhuvudtaget inte nämner hans namn, hade Molin i
protest skrivit: "Sveriges största romanskriftställare äro nu erkänt: V. Rydo
berg, Ridderstad, Bjursten, Strindberg."
Nyligen fick jag anledning att återvända till Bööks artikel, och inser förvå
nad att jag har följt den traditionslinje som Pelle Molin skisserade. Det är till
sist min förhoppning att jag med detta i någon mån lyckats lyfta fram en i
många avseenden glömd och förbisedd romanhistoria. Ännu återstår dock
mycket att göra för att kartlägga de olika vägar denna romantradition tog efter
Röda rummet och in i vårt eget sekel.
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Summary
THE SUBJECT of this h
t esis is a genre of the novel probably the most
despised in the whole history of Swedish literature—the so-called "sensational
novel". My term for this genre is the social-adventure novel, which in my view is a
more adequate and less denigrating term for capturing the essential features of
the genre. In contrast to literary critics who have tended to regard the thrilling
plot of the genre as merely a way of creating effects in order to make as much
money as possible, I try to analyze the plot as a bearer of both meaning and
ideology. Inspired by the Russian scholar Mikhail Bakhtin's theory and histo
ry of the novel, I define the plot in the genre as an adventure-plot, with links
back to the novel of Antiquity.
The genre was popular in the 1840s and early 1850s in Sweden. This was a
dynamic period when the world in more than one respect seemed to be ope
ning up. The poverty and misery in the great cities ofWestern Europe became
a visible problem, and revolution was on the agenda in several countries.
All this was reflected in the novel—that branch of literature with the best
possibility of representing a diverse and multi-layered reality, and further
more gaining more and more readers. The ambition of the novelists to repre
sent a wide spectrum of social reality forced them to face specific problems of
form. The genre of the novel which had been popular in the 1830s, the socalled realistic familynovel, could only represent a limited part of society. Its
characters acted only on the basis of their biographically and realistically
determined conditions. How could one find a form which allowed a repre
sentation of the many social worlds in society? The adventure novel was such
a form. Its hero—the adventurer—had no fixed or determined position in
society, and could move quite freely among its different classes and layers. The
adventurer—as a protagonist of the adventure-plot—became the tool of the
author for spying and eavesdropping on people and their private lives on all
levels of society.
The ambition of the writers to represent as fully as possible all social worlds
in their novels led to the production of a number of peculiar novels. The first
real bestseller in the world, Eugène Sue's feuilleton Les Mystères de Paris ( 184243), had for example as its hero a German prince who came to Paris in search
of his lost daughter. In order to find her, he was forced to change his identity
by disguising himself as an ordinary worker and then descend into the nether
worlds of the city. With the prince acting as an adventurer, Sue was able to
represent both high and low, rich and poor of contemporary Paris. The
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peculiar thing about the novel was that Sue himself was forced to adopt the
disguise of a worker and, so to speak, follow in the tracks of his fictive hero
among poor people, thieves, prostitutes and villains in order to achieve a
truthful representation of conditions in the great city.
In the first case-study of the thesis, I examine closely the Swedish equiva
lent of Sue's novel: Samvetet eller Stockholms mysterier, 1850, (The Conscience or
the Mysteries of Stockholm), by C. F. Ridderstad. In the same manner as Sue,
Ridderstad first carried out research into the nether worlds of Stockholm, the
results of which he included in his novel. By means of the adventure-plot we
are introduced to the lives of thieves and prostitutes, as well as to the high
society of Stockholm in the middle of the nineteenth century.
The adventure-plot, however, had other possibilities apart from allowing
the representation of the different social worlds of society. It could also be used
to examine and illuminate the various competitive moral and ideological
views that were current at the time. In Stockholms mysterier one can see examples
of such studies and the testing of different moral and ideological standpoints,
at the same time as the plot finally—at the happy end—establishes the exist
ence of one "natural" moral and ideology. Rhetorically, this corresponds to
Ridderstad's dominant use ofdirect authorial discourse, although he pretends
to represent other characters' discourses as different from his own. The re
solution of the plot seems to promise the existence of a home in a world where
orphans find their real parents and their true ideology, and where evil is
punished. It is a home whose filiative bonds resist the threatening disinte
gration of existence and its "natural" values.
In the second case-study I analyze a variant of the social-adventure novel
which deals with the development of the individual. In a reading of a novel by
Herman Bjursten, Odets lek, 1850, (The Play of Destiny ), I try to show how the
pattern of the Classical novel of trial is changed in order to create the birth of
a new kind of man, who is himself without guilt. He has gained experience of
both high and low society, and has finally received an exemplary position
without committing any original sin. Therefore he has prevented his charac
ter from being corrupted by the temptations and evils of society. The one re
sponsible for the initial crime, and paradoxically for the birth of the new man,
is the hero's aristocratic, reckless and lustful brother.
The need to examine ideology and its values, is even more to the fore in that
branch of the social-adventure novel which I call the historical-adventure no
vel. This case-study contains a reading of another novel by C. F. Ridderstad,
Svarta Handen, 1848, (The Black Hand), but I also analyze J. A. KiellmanGöranson's novel, Abednego, 1846-47, and C.J. L. Almqvist's Herrarne på Ekolsund, 1847, (The Masters of Ekolsund).
The function of the plot in the historical-adventure novel is not, as in

223

ÄVENTYRETS TID

Stockholms mysterier, to incorporate into the novel the many different social
worlds, but to test the good and "natural" qualities of the hero and heroine; to

examine the false ideology of the villain; and finally to turn the abstract chain
of history into concrete events, by claiming that history in the end depends
upon the (im) moral actions of the individual.
This last characteristic of the historical-adventure novel is created through
the peculiar mixture in the novels of historical time and adventure-time. For
example, the story of Svarta Handen is tied to an actual historical event: the
lynching of count Axel von Fersen in a street in Stockholm in June 1810. In the
actual historical time, adventure-time is inserted as a kind of a space or gap. In
these gaps, this hiatus behind the curtains of history, the villain reigns. There
fore it is the villain who is responsible for the lynching of von Fersen, and for
the fact that a former revolutionary (Bernadotte) becomes heir to the Swedish
throne. In the adventure-time the ideology of the villain is also examined—his
ambition to break with the historical continuity, his egoism, his lust for re
venge etc. The ability of the hero and heroine to endure the evil schemes and
attacks of the villain is tested, and also their ability to preserve their "natural"
good and virtuous qualities from the threat of corruption or perversion.
Kiellman-Göranson's novel, Abednego, is primarily treated as an example of
a historical-adventure novel that proves a failure. In his novel fascination with
the villain as a bearer of ideology, and his function of breaking the course of
history with his actions, has risen to the point where the trial of the virtuous
heroine is almost neglected.
H errarne på Ekolsund, the novel by C. J. L. Almqvist, is looked upon as a
variant of the historical-adventure novel. My argument here is that it is not
possible to understand and appreciate this novel without taking into conside
ration the importance of the adventure-plot in the novels of the time. The no
vel makes what Mikhail Bakhtin calls a serio-comic use of the adventure plot.
It makes use of its adventure-time to turn pompous authorities upside-down,
letting the conventions of the time appear as though reflected in a laughingmirror.
The thesis, which has a chronologic dimension, ends with an analysis of a
novel by Viktor Rydberg, Den siste athenaren, 1859, (The Last Athenian). In
this novel there is also an adventure-plot, but no adventure-time. The reason
for this is that Rydberg only uses the adventure plot for his own monologic
view of history and the destiny of mankind. Therefore there is no need to have
different ideologies and values examined and tested; the adventure-plot only
illustrates what he already knows. That is why the adventure-plot in Den siste
athenaren becomes abstract and stale, in contrast to the fantastic and meande
ring routes taken by the plot in Stockholms mysterier, Herrarne på Ekolsund or Svar
ta Handen.

224

SUMMARY

Den sisteathenaren is traditionally regarded by literary critics as the first really
great Swedish novel. It transformed the low feuilleton-novel into high litera
ture, the critics seem to argue, and therefore it has been regarded as the start
ing point for the Swedish novel. In my reading of the novel, however, it marks
in many ways an ending. It stands as a final expression of that period which
began in the 1830s, in which the novel emerged as a leading genre in literatu
re. In the following two decades almost no novels at all were produced—not
until August Strindberg published his novel Röda rummet (The Red Room) in
1879. Then a new period began, in which the novel increased in importance
among both critics and the vast reading public.
In addition to the case-studies, the thesis also contains an introductory
chapter in which I discuss previous views held by Swedish literary critics on
the "sensational novel". These generally ignore the plot as a bearer of
meaning, and tend to regard it only as a means of creating exciting effects in
order to capture the interest of the large reading-public. I also discuss theories
of genres which closely resemble the social-adventure novel. Here I primarily
deal with Northrop Frye's theory of romance, Peter Brooks' work on the melo
dramatic novel and Donald Fanger's on romantic realism. Finally, I introdu
ce Mikhail Bakhtin's theory and history of the adventure novel. I conclude the
chapter with a brief discussion of the differences between the adventure novel
and the biographical novel, through an examination of novels by C.J. L.
Almqvist, C. A. Wetterbergh (Onkel Adam) and Fredrika Bremer.
In another chapter I look into the reception of the social-adventure novel by
contemporary critics. In the beginning of the 1840s many critics were quite
favourable towards the genre, but at the end of the decade they became its
opponents. Some critics and writers, however, like C.J. L. Almqvist, defended
the genre, and it is the arguments of both defenders and opponents that I
examine. The opposition of some critics to the social-adventure novel can be
seen as an opposition to the novel in general. They feared the novel because in
their eyes it was a low form of literature, which represented the unstable
contemporaneity of life. One critic, B. E. Malmström, claimed that in order to
become art, literature could only deal with the past, not the present.
The aims of the thesis are several. First, the purpose is to present a slightly
non-traditional view of Swedish literary history, and in particular the history
of the novel. The attempt to seriously examine this genre of the novel, which
has been excluded from the literary canon, will in my opinion contribute to a
wider understanding not only of the genre, but also of the canonized novel.
Second, in my thesis I wish to contribute to the study of popular literature.
My initial purpose was to examine why and when the novel of plot came to be
regarded as a low form of literature. This purpose has changed slightly over
the years, but I still believe that my readings of the importance of plot may
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have something to say about the meaning of plot in contemporary popular
literature.
Third, I think that the thesis may be of some interest to social and ideologi
cal historians. The novels I deal with often discuss the conditions and social
evils of their time, and therefore provide a vivid picture of everydaylife in the
midnineteenth century: street-life, prostitutes, orphans, prison-life, businesslife, the life of the poor etc. The novels are also ideologically interesting. They
are written at a time when modern Swedish society is emerging. The writers
are deeply ambivalent towards this process of modernization. They are gene
rally liberals and recognize the possibility for change, which is an important
part of this modernization. At the same time, however, they fear many of the
features of modernity: egoism, dissolved filiative bonds, emergent specializa
tion and secularization. Their response to this negative aspect of modernity is
to advocate a "natural", uncorrupted society, built upon an altruistic commu
nity whose members know and understand each other.
Finally, in my thesis I also wish to contribute to our understanding of why
villains and beautiful heroines, even to this day, have such an extraordinary
fascination for us.
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24Ibid., s. 44.
25Ibid., s. 45.
26Frey, 1846, s. 342.
27 Ibid., s. 339.
28Ibid., s. 341.
29 Ibid.
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Johan Svedjedals resonemang om var
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1840-talet. Se Almqvist — berättaren på
bokmarknaden, s. 267 f.
31 Se bl.a. Dag Nordmark, Det förenande
samtalet, Sthlm 1989, s. 66.
32Frey, 1846, s. 340.
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av C. J. L. Almqvist, Journalistik I-Il,
utg. av Bertil Romberg, Hedemora
1989, s. 73-78.
^Aftonbladet 17.10.1846.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid. Jmf. med vad Almqvist skriver i
företalet till Gabriele Mimanso, se kap. 1i
avhandlingen.
40Aftonbladet 17 och 19.6.1847. Artikeln
finns omtryckt i a ndra delen av Alm
qvist, Journalistik, s. 140-149.
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syfta på konstperioden och mer på romöwlitteraturen eller möjligen fiktions
litteratur i allmänhet.
^2Aftonbladet \1 och 19.6.1847.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid. Man bör komma ihåg att ungefar
vid samma tid som detta skrevs, ex
perimenterade Almqvist själv med att
skapa en "ren" äventyrsroman med
Herrarne på Ekolsund. Jmf. avh. kap. 7.
46 Edvard Flygare, Om Tendens-romanen,
(diss.) Upsala 1851, s. 1.
47 Ibid., s. 5.
48 Ibid., s. 10.
49Ibid.,s. 15.
50 För en utförlig redogörelse av Berg
stedts politiska och estetiska utveck
ling, se Daniel Andrae, Liberal litteratur
kritik, Sthlm 1940.
51 Se t.ex. Frey, 1850, s. 444.
52 Tidskrift för litteratur, 1851, s. 366.
53Ibid., s. 367.
54Ibid., s. 369.
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bl Friskytten, nr 32, 1852.
58 Ibid.
59 B. E. Malmström, "Är vår tid poe
tisk?", Tidskrift för litteratur, 1852,
s. 197.
60 Ibid., s. 203.
61 Ibid.
62 Ibid., s. 205.
63 Ibid., s. 206.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid., s. 210.
67 Ibid., s. 206.
68 Svanberg, "Rydbergs romanfrag
ment", s. 100 f.
69 Aftonbladet 13.8.1853.
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Gråbo 1989, s. 166.
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76 Ibid., s. 179 f.
77 Ibid., s. 180.
78 Ibid., s. 189.
79 Ibid., s. 184.

3. Stockholms mysterier
1 Ofverståthållare-embetets uti Stock
holms stad till Kongl.Maj'.t afgifvna
embets-berättelse för åren 1848, 1849
& 1850, Sthlm 1853.
2 Se Ulf Jonsson, "Mortalitetsmönster i
1700-och 1800-talens Stockholm", och
Johan Söderberg, "Levnadsnivåer, re
allönetrender och 1700-talets inflation:
Stockholm i ett europeiskt perspektiv."
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ingår i forskningsprojektet Metropol i
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Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta
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holms mysterier del I -Ili. I, s. 78 f., Lin
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stulit både sin herres namn och kassa.
Se Ridderstads svar till recensenten,
Post och Inrikes Tidningar 2.2.1852.
18 Se kap. 1 och min presentation av Peter
Brooks, The Melodramatic Imagination.
19 Prins Carls Gubbar kallades de f.d. mi
litärer som fatt plats på den kungliga
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27 Ibid., nr. 12-13.
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Inrikes Tidningar 2.2.1852.
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från olika tider. Anteckningar och minnen.
Linköping 1882, s. 266.
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42 Ibid.
43 Ibid., s. 267.
441bid.
45 Ibid., s. 267 f.
46Jmf. Brooks, The Melodramatic Imagina
tion, vilken behandlar (melo)dramats
inflytande på romanen i mitten av
1800-talet, och särskilt kontrasttek
niken.
47 Se Ridderstad, Regnbågen, s. 268.
48 Bakhtin, The Dialogic Imagination,
s. 411.
49 Ibid.
50J. A. Kiellman-Göranson, Westerlånggatans engel, Stockholm 1850, s. 3-30.
51 Bakhtin, The Dialogic Imagination,
s. 335.
52 Ibid., s. 324.
53 Ibid., s. 330.
54Ridderstad, Regnbågen, s. 268.
55Ree. av C. F. Ridderstads Samvetet el
ler Stockholms mysterier, Post- och inri
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56Bakhtin, The Dialogic Imagination,
s. 394 f.
57 Ibid., s. 397.
58 Ibid., s. 398.
59Bakhtin, The Dialogic Imagination,
s. 395.
60 Ibid., s. 397.
61 Ridderstad hävdar i sitt svar i Post och
Inrikes Tidningar att även dessa planer
på en statskupp har verklighetsun
derlag.
62 Här är de olika hållningarna —
Kellners
kontra
Gourvilles
—
representerade som bilder av olika
språk, olika ideologier. Men Ridder
stad försummar inte heller möjligheten
av att i endirekt författar-diskurs ge sin
syn på Gourvilles tal: "Man förmodar
nog allmänt, att Sveriges hufvudstad
icke egentligen eger några mysterier.
Befolkningen, sedd från solsidan, ser
också from och vardaglig ut, men natt
sidan är mörk der, som i andra mera
befolkade städer. Den tänkesättets far
liga lösaktighet, som Gourville angaf,
kan knappast förnekas af någon
(I, s. 364)
63 Formuleringen fria föreningar
leder
tanken till den liberala idén om associa
tionen^ v ilken omhuldades av bl.a. Geijer, Bremer och Almqvist. Det är också
denna idétradition som Rudenschöld
knyter an till. Victor Svanberg menar
till exempel i sin studie av "Rydbergs
romanfragment", Samlaren 1921, att
Rudenschöld "bevarat känning med
fyrtitalets sociala utopi, men lärt sig se
den i Çärran bakom ett tålmodigt arbe
te i det lilla" (s. 107). Svanberg betrak
tar Rudenschöld som en typisk repre
sentant för femtiotalets mer måttfulla
liberalism, och jämställer honom med
C. F. Bergstedt. Jag är inte överens
med Svanberg i detta omdöme om Ru
denschöld. Det är dock riktigt att man i
viss mån kan förstå Rudenschölds idé
er som en kompromiss mellan 1840talets radikala liberalism och en patriarkalisk ideologi. Rudenschöld var
hård motståndare till vad han uppfat
tade som upplösningen av familjelivet
och exempelvis fattigvårdens operson
liga karaktär. Mot dessa samtida mate
rialistiska tendenser ville han enligt
Svanberg se ett "genomförande av p
' a-
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triarkalismens idée' överallt i samhäl
let". (s. 111)
64 Edward Said, The World, the Text and the
Critic, London 1984, s. 20.
65Said skriver, ibid., att hans begrepp
"filiation" och "affiliation" kan förstås
som en parallell till den tyska sociolo
gins (Tönnies) uppfattning om sam
hället som en övergång från Gemein
schaft till Gesellschaft. Dessa termer är
kanske ännu mer suggestiva i samband
med Stockholms mysterier.
66Bakhtin, The Dialogic Imagination,
s. 365.
67 Ibid., s. 367. Jmf. även Milan Kunde
ra, Romankonsten, Sthlm 1988: "Utan
den högste Domaren tycktes denna
värld [dvs. världen utan Gud] plötsligt
så fruktansvärt mångtydig; den enda
gudomliga Sanningen splittrades i
hundratals relativa sanningar som
människorna delade mellan sig. Så föd
des den nya tidens värld och med den
romanen, dess avbild och mönster. Att
med Descartes se det tänkande jaget som
alltings grund, att på så sätt stå ensam
inför universum, är en inställning som
Hegel, med all rätt, höll för heroisk. Att
med Cervantes se världen som något
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ställas inför en mängd relativa och in
bördes motsägande sanningar [...],
och på så sätt inte äga någon annan
visshet än insikten om det ovissa, kräver
minst lika stor styrka." (s. 14).
68Bakhtin, The Dialogic Imagination,
s. 271.

4. Privatmannens äventyrsroman
1 Se t.ex. Erik Lindström, "Viktor Ryd
berg och följetongsromanen",
Viktor
Rydberg 1828 18.12 1928. Minnesskrift
utg. av Göteborgs högskolas student
kår, Gbg 1928, s. 237 f.
2Anon. "Till minnet af Herman Bjursten", Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning 13.11.1866.
3 Fredrik Böök, "Bj ursten och von Zeipel", Svenska Dagbladet 20.4.1924.
4 Se Erik Lindström, "Herman Bj ur
sten", Svenskt Biografiskt Lexikon del IV,
Sthlm 1924, s. 530 ff.
5 Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 40 f.
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6 Ibid., s. 41.
7 Ibid., s. 42.
8 Ibid.
9 Ibid., s. 44.
10 Herman Bjursten, Ödets lek /-//, Sthlm
1850, I, s. 7. Hänvisningar till denna
upplaga ges i fortsättningen i den lö
pande texten.
11 Incesten som företeelse är ju själva be
viset för att världen behärskas av slum
pen, ödet. Den innebär raserandet av
de mest grundläggande distinktioner
na i det mänskliga samhället.
12 Bachtin, Det dialogiska ordet,s. 49.
13 Det är livsvägen som är den väsentliga
skillnaden mellan Maurits och Eber
hard. Till utseendet är de lika som tvil
lingar.
Berättaren
kommenterar:
"Korteligen: gör Eberhard trettio år
yngre och låt honom sedan genomgå
samma skola, som Maurits, och hvem
vet, om det då ens skall finnas något,
hvarpå man kan skilja dem åt?" (II,
s. 42)
14 Göteborgs Handels- och S jöfarts Tidning
8.9.1849.
15 Se Bach tins diskussion om bildnings
roman kontra prövningsroman i The
Dialogic Imagination, s. 392 f., och i hans
Speech Genres and Other Late Essays, Aus
tin 1986.

5. Den historiska äventyrsromanen
på 1840-talet
1 Brooks, Reading for the Plot, s. 5 f.
2 Ibid., s. 6 f.
3 Georg Lukâcs, The Historical Novel,
(1937) Harmondsworth 1969, s. 69.
4 Ibid., s. 87 f.
5 Ibid., s. 32.
6 Ibid., s. 35.
7 Ibid., s. 96.
8John Frow, Marxism and LiteraryHistory,
Oxford 1986, s. 15.
9 Erik Lindström, Walter Scott och den his
toriska romanen oc h novellen i Sverige intill
1850, Göteborg 1925, ss. 57 och 43.
10Ibid., s. 66 f.
11 Ibid., s. 136.
12 Ibid.
13 Ibid., s. 283.
14Ibid., s. 288.
15 Ibid., s. 289.
16 Ibid., s. 291.

17 Ibid., s. 293.
18 Ibid., s. 295.
19Ibid., s. 297.
20Ibid., s. 303.
21 Ibid., s. 306.
22 Ibid., s. 323 f.
23Svanberg, RydbergsSingoalla, s. 17.
24 Svanberg, Novantiken, s. 18.
25Ibid., s. 18 f.
26 Ibid., s. 19.
27 Svanberg, Rydbergs Singoalla, s. 18.
28 Ibid.
29Jmf. Lindströms kritik av Svanberg
just på denna punkt, se Lindström,
Walter Scott och den historiska romanen,
ss. 283, 290 f.
30 Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 18.
31 Ibid., s. 22.
32 Ibid.
33 Ibid., s. 31.
34Ibid., s. 32.
35 Ibid., s. 23.
36 Se Bengt Hildebrands och Gerhard
Hafströms uppsats om von Fersen i
Svenskt Biografiskt Lexikon, del 15, Sthlm
1956.
37 Ibid., s. 32.
38 Se Svenskt Biografiskt Lexikon, del 15.
39Ibid., s. 22.
40C. F. Ridderstad, Svarta Handen dell-II,
Sthlm 1848, del II, s. 33, min kurs. I
fortsättningen kommer alla hänvis
ningar till denna utgåva ske i d en lö
pande texten.
41 Även i Stockholms mysterier var den
patosfyllda diskursen kopplad till fö
reställningen om naturlighetens ideologi.
42 Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 192.
43 Ibid.
44 Bakhtin, Problems of Dostoevsky's Poetics,
s. 105.
45 Bachtin, Det dialogiska ordet,s. 193.
46Ibid., s. 31 f.
47C. F. Ridderstad, Drabanten del /-//,
Samlade skrifter IV, (1849-50) Linkö
ping 1877, II, s. 5.
48 Ibid.
49Ibid.,s.9.
50 Det är intressant att jämföra vad Rid
derstad i Drabanten skriver om denna
ursprunglighetstanke i samband med
den franska revolutionen: "På ruiner
na af det instörtade samhället kom
menterade man menniskans rättighe
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ter med en ursprunglighet, liksom om
slägtet först nu uppstått, vare sig ur sin
vagga eller sin graf." (Ibid., s. 3) Ridderstad nämner även i detta samman
hang Thomas Paines "Menniskans
rättigheter" (Rights of Man), vilken han
menar låg till grund för den nya frans
ka konstitutionen 1791. Hans omdöme
om Paines skrift lyder: "Goda saker förekommo äfven i den. Men teorien är
ett, den praktiska tillämpningen en an
nan." (Ibid., s. 9)
51 Bachtin, Det dialogiska ordet,s. 22.
52Lukacs, The Historical Novel, s. 88.

6. Den ofullgångna historiska
äventyrsromanen
1J. A. Kiellman-Göranson, Abednego —
En folkunga-ättling i det nittonde århundra
det, del I-III, Sthlm 1846-47, I, s. 30. I
fortsättningen hänvisar jag till denna
utgåva i den löpande texten.
21 Svarta Handen är det Falk, Antons
"tvilling", som företräder de filantro
piska idéerna. Falk har bl.a. på de
ankarsparrska egendomarna infört
"lyckliggörande system" för arbetarna
som förvandlat dem "ifrån blott slafviskt laglydiga redskap i inspektörer
nas händer, till arbetande vänner".
Ridderstad, Svarta Handen, II, s. 69.
3 Lars Furuland behandlar den också
som en samtidsroman när han diskute
rar statarskildringen i början av roma
nen. Se Furuland, Statarna i litteraturen,
s. 125 ff.
4 Berättaren lägger i detta sammanhang
in en längre reflexion över den förned
ring tvångsäktenskapet innebär för
kvinnan. Han försvarar
bl.a. Alm
qvists Det går an, vilken han menar bli
vit mycket missförstådd.
5 Abednego är en av de tre männen i den
brinnande ugnen i Gamla Testamentets
Daniels bok, som kan betecknas som Bi
belns historiska roman.

7. Almqvist och äventyrstiden
1C. J. L. Almqvist, "Några ord om ro
mankritiken", Aftonbladet 17.10.1846.
Se även Almqvist, Journalistik, del II.
2 C. J. L. Almqvist, Herrarne på Ekolsund
— Roman från medlet af förra århundradet,
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del I -III, Sthlm, 1847, I, s. 6. Hänvis
ningar till denna utgåva sker i fortsätt
ningen i den löpande texten.
3 SeBach tin, Det dialogiska ordet,s. 183 ff.
4Sylwan, Svensk literatur, s. 70.
5 Henry Olsson, Törnrosens diktare, Sthlm
1966, s. 184
6 Ibid.
7C. J. L. Almqvist,"Om den närvaran
de romanlitteraturen", Aftonbladet 17
och 19.6.1847. Se även Almqvist, Jour
nalistik, del 11.
8 Lindström, Walter Scott och den historiska
romanen, s. 291 f.
9 Bertil Romberg, "Om Almqvists ro
mankonst II", Vetenskapssocieteten i Lund
Årsbok 1975, s. 54.
10 Fredrik Böök anlägger ett liknande
synsätt: "Den sista periodens vidlyfti
ga romaner: Herrarne på Ekolsund, Sma
ragdbruden, Syster och bror skilja sig ifråga
om intrig och psykologiskt samman
hang icke så mycket från Hermitaget och
Drottningens Juvelsmycke; den sista har
t.ex. en lika intrasslad och tom intrig
som de trenne första."
Se Böök,
"Almqvist och lånebiblioteksromaner
na", s. 173.
11 Romberg, "Om Almqvists roman
konst II", s. 62 f.

8. 1850-talets historiska
äventyrsroman
1 Erik Lindström exempelvis skriver isin
översikt över den historiska romanens
historia i Sverige: "Ett stycke in på sis
ta halvseklet skapas de första verk på
den historiska romanens område, som
var på sitt sätt kunna göra anspråk på
mästerskap, Den siste atenaren och
Fältskärns berättelser." Lindström,
Walter Scott och den historiska romanen,
s. 325. Skälet till att jag inte behandlar
Topelius' Fältskärns berättelser är främst
att den utkommer under en så förhål
landevis lång period, från 1853 till
1867.
2 Förekomsten av äventyrsintrig har på
pekats av bl.a. Svanberg, Novantiken,
s. 50, Örjan Lindberger, Prometeustan
ken hos Viktor Rydberg 1-2,(diss.) Uppsa
la 1938, s. 139, Paul Gemer, Viktor Ryd
bergs ungdomsdiktning, (diss.) Sthlm
1931, s. 221.
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3 Rydberg gör en poäng av att skillnaden
mellan de olika religiösa sekterna en
dast markeras genom närvaron eller
frånvaron av ett "i".
4Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 18.
5 Viktor Rydberg, Den siste athenaren,
Gbg 1859, s. 290.1 fortsättningen hän
visar jag till denna upplaga i den lö
pande texten.
6 Bakhtin, Problems of Dostoevsky's Poetics,
s. 80.
7 Svanberg, Novantiken, s. 51.
8 Ibid., s. 53.
9 Ibid., ss. 110, 156, 183.
lOLindberger, Prometeustanken, s. 141 ff.
11 Ibid., s. 141.
12Svanberg, Novantiken, s. 63.
13 Lindberger, Prometeustanken, s. 141.
14 Ibid.
15 Bakhtin, Problems of Dostoevsky's Poetics,
s. 82.
16Ibid., s. 79.
171 andra sammanhang framförde Ryd
berg denna invändning mot den antika
kulturen. Lindberger refererar en arti
kel i Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tid
ning, i vilken Rydberg förklarar anti
kens undergång genom att hänvisa till
det omfattande slaveriet, den bristande
subjektiviteten, samt att den antika
kulturen saknade "utvecklingstanken
och föreställningen om Gud i historien
och om Gud i människan". Se Lind
berger, Prometeustanken, s. 105 f.
18 Bakhtin, Problems of Dostoevsky's Poetics,
s. 79. Jmf. även Svanberg som menar
att Theodoros inte är en trovärdig ge
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