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This thesis deals with the problems of 

genre and narrative techniques in two 

novels by the Swedish author Hjalmar 

Bergman, 1883-1931. Although regar

ded as one of the foremost novelists in 

Swedish literature, with novels such as 

Markurells i Wadköping, 1919, and Farmor 

och vår Herre, 1921, Bergman's narrative 

techniques have not previously been sys

tematically analyzed. Instead critics ha

ve focussed either on the biographical 

and philosophical aspects of his work, 

or on the meaning of his specific use of 

symbols and metaphorical language. 

Hjalmar Bergman wrote more than 

twenty novels, a large number of plays, 

short stories, fairy tales and screen 

plays. His most innovative period was in 

the 1910s, which is also the period focus

sed on here. The study begins with the 

reception of the seven novels written 

from 1912 to 1918. These novels were 

considerably different from what the cri

tics at the time were wont to expect. 

Consequently they had trouble under

standing not only the purpose of the nar

rative techniques in the novels, but also 

in determining their specific genre and 

subject matter. 

The aim of this thesis is to demonstra

te that by analyzing Hjalmar Bergman's 

narrative techniques, we can learn more 

about the genre of the novel, about its 

status in the Swedish literary institution 

of the 1910s, and about Hjalmar Berg

man's contribution to its development in 

Sweden. For this purpose the methods 

of the Russian theorist of the novel, Mik

hail Bakhtin, have proved to be useful. 

In the succeeding chapters two no

vels, Loewenhistorier, 1913 (Loewen Sto

ries) and En döds memoarer, 1918 (The 

Memoirs of a Dead Man), are analyzed 

for a deeper understanding of Hjalmar 

Bergman's specific use of novelistic sub-

genres such as the adventure story, the 

picaresque, the Bildungsroman, the con

fession, the memoir etc. Hjalmar Berg

man has been considered a 'pre-moder-

nist' in Swedish prose fiction. If this is 

the case, it is not primarily because he 

tried to invent new ways of writing no

vels, but rather that he made use of see

mingly well-defined genres, combining 

them in new and often surprising ways. 

He thereby investigates not only a sub

ject matter or a protagonist, but also the 

relevance, with regard to the stories he 

sets out to tell, of the genre-bound plots 

and perspectives. The result is novels 

that are simultaneously highly structu

red and 'law-abiding', in accordance 

with their genre patterns, and characteri

zed by a certain open-ended 'broken-

ness'. Nothing ever turns out as the rea

der might expect, judging from the 

genres used in the novels. 

Keywords: Hjalmar Bergman, Swedish novelist, Mikhail Bakhtin, theory of the 

novel, Loewenhistorier, En döds memoarer. 
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Förord 

Äntligen dags att skriva förord. Äntligen dags att tacka. 

Man brukar säga att avhandlingsförfattandet är ett ensamt arbete. Både 

läsandet och skrivandet måste ske i ensamhet. Men min avhandling har 

inte kommit till på det sättet. Den har fötts i samtal. 

Sommaren 1981 läste min vän Ingemar Holmgren och jag några roma

ner av Hjalmar Bergman. Vi förstod inte mycket, men pratade mycket 

och länge. Frågorna blev så många att en forskarutbildning började loc

ka. 

Jag hade tur. Vid en liten institution som vår finns inte många dokto

rander. Men vi var sex som började samtidigt. Tre av oss har hållit ut 

och blir klara nästan samtidigt. Under alla år har det pågått ett inten

sivt samtal mellan oss. Anders Öhman och Lars Nyländer har blivit 

mina bästa läsare och mina nära vänner. 

Idéerna hopade sig. Varje dag prövades det senaste hugskottet. Trots 

våra vitt skilda områden har det ständigt funnits beröringspunkter som 

gett möjlighet till fördjupning och reflektion. — Att med Anders prata 

romaner, romanteori och romanhistoria tills romanen framstod som 

Guds gåva till mänskligheten, och tillsammans under flera år upptäcka 

Michail Bachtin. — Eller att ständigt konfronteras med Lars' invänd

ningar ur lyrikens eller psykoanalysens perspektiv. — Jag tror inte man 

kan ha mycket roligare som litteraturvetare. Anders trodde på mig när 

jag själv inte tyckte att det fanns någon grund för det. Hans tillit gav 

mig mod att tala, det vi sett tillsammans har väckt lusten att fortsätta. 

Grunden för min avhandling, dess helhetsperspektiv och målsättning 

finns i dessa samtal. 

Under de första åren hade vi nya doktorander också inofficiella semi

narier, tillsammans med några som hunnit lite längre än vi. Gunilla 

Domellöf och Kerstin Laitinen hörde till dem. Seminarierna blev ett fo

rum där nya teorier och idéer, egna och andras, kunde stötas och blö

tas. Gunillas feministiska perspektiv blev också en av de utmaningar 

mot den litterära institutionen som lockade till närkamp med en Stor 

Manlig Författare i ett så omfattande arbete som en avhandling. 

Det blev dags att börja skriva. Återigen hade jag tur. Leonard Loewen 
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i Loewenhistorier kan bara bemötas med varsamhet. Dan-Ove Willman 

blev intresserad. Våra samtal gjorde det möjligt att gå nära Loewen. — 

Slutligen kom turen till En döds memoarer. Nu visade det sig att Anders 

Persson besatt den lyhördhet för mina frågor som gjorde att jag vågade 

ta steget in även i romanens religiösa problematik. — För alla dessa sam

tal är jag djupt tacksam. 

Dessutom vill jag tacka mina goda läsare, Ingeborg Nordin-Hennel, 

Håkan Attius, Per Ringby, Per-Olof Erixon och Dag Nordmark, för hjälp 

och uppmuntran under olika skeden i arbetet. Och Ann-Louise Edlund 

för hjälp med språkgranskningen av den engelska sammanfattningen. 

Slutligen ett stort tack till min handledare, Sverker Ek. Till min förvå

ning och glädje har han stått ut med alla mina infall och provokationer. 

Hans avhandling var en av de utmaningar som väckte mitt begär att 

förstå mer av Hjalmar Bergman. — Att skriva avhandling behöver san

nerligen inte vara ett ensamt arbete. 

Av Hjalmar Bergman Samfundet har jag med tacksamhet emottagit 

ekonomiskt bidrag till tryckningen. 

Umeå, januari 1990. 
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Inledning 

Mitt intresse för Hjalmar Bergmans författarskap började i förundran, 

ibland irritation, över att hans romaner förmådde ställa problem på ett 

sådant sätt att föreställningar som jag i vanliga fall betraktade som lik

giltiga fick en ofrånkomlig aktualitet. Jag upplevde romanerna som laby

rinter där irrgångarna är många och där jag som läsare tvingades söka 

mig fram genom att tolka. Men utgångar tycktes saknas, och det var 

detta som intresserade mig. Till en början trodde jag att det skulle vara 

möjligt att lämna labyrinterna genom att kartlägga dem och deras förut

sättningar, estetiskt, biografiskt och ideologiskt. Men sedan läste jag yt

terligare en text av författaren, och blev ånyo fangen. Det var alltså nå

got i hans sätt att berätta som mer än något annat skapade labyrinter

nas slutna rum? Denna förmodan ledde till att jag började söka verktyg 

för att förstå och beskriva Hjalmar Bergmans arbete som romanförfatta

re och hur hans romaner arbetar med de genrer, motiv, idéer och tekni

ker som tas i bruk. 

Mitt sökande har därför inriktats lika mycket på att förstå vad han 

säger som hur han säger det. Att prioritera den ena aspekten på bekost

nad av den andra hade för mig varit att göra våld på ett författarskap 

där varje berättelse är en bearbetning och just därför en vidareutveckling 

av ett förhållningssätt som har såväl livsåskådningsmässiga som estetiska 

implikationer. För honom själv var estetik också en fråga om etik. Det 

har jag velat både respektera och undersöka i dess konsekvenser. 

När jag började undersöka litteraturhistorieskrivningen närmare upp

täcktejag, att trots att Hjalmar Bergman räknas till våra främsta roman

författare, ställs egentligen aldrig frågan om vad det var han gjorde som 

just roman-författare. Detta hänger förmodligen samman med att man 

ännu inte tillräckligt har undersökt romangenrens särart, dvs. hur roma

nen arbetar som genre eller hur den förhåller sig till övriga litterära 

genrer och till den allmänna estetiska situationen och debatten. 

Jag försökte först närma mig Hjalmar Bergmans verk med hjälp av 

olika narratologiska analysmodeller. Men det var först när jag läste Mi

chail Bach tins arbeten om romanen som jag insåg, att det var genom 

att undersöka de romanestetiska aspekterna av Hjalmar Bergmans för
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fattarskap som jag skulle kunna gå vidare med mina initiala frågor. 

Min tes i avhandlingen är att det framfor allt är som romanförfattare 

som Hjalmar Bergman är intressant, och alltså inte som psykolog, sam

hällskritiker, privatperson, filosof, stilist, dramatiker osv. Hans författar

skap ger därför en inblick i romanens möjligheter och ställning inom 

svensk litteratur på 1910-talet. 

Avhandlingens kapitel griper in i varandra så att de tillsammans bil

dar ett genomfört resonemang kring just Bergmans insats som roman

författare. Så kan t. ex analysen av Loewenhistorier, 1913, liksom analyser

na av dialogicitetens problem och konstnärsproblematiken betraktas som 

en successiv förberedelse för analysen av En döds memoarer, 1918. Å andra 

sidan är denna argumentationsordning också tänkt att spegla en utveck

ling i Bergmans författarskap. 

I avhandlingens första avdelning undersöker jag samtidens bedömning 

av Bergmans romaner under åren 1910 till 1918. Med utgångspunkt i 

Michail Bach tins roman teori, där romanens förutsättningar och möj

ligheter i ett historiskt perspektiv diskuteras, försöker jag klargöra vad 

samtiden menade att romangenren kunde eller borde användas till och 

hur de bedömde att Bergman gick i land med den uppgift han tagit på 

sig genom att skriva romaner. 

I den därpå följande avdelningen analyserar jag två romaner, tillkom

na under den period som jag kommer att argumentera för som den ur 

romanestetisk synpunkt mest intressanta, nämligen åren 1912—1918. 

Undersökningen inleds med en analys av Loewenhistorier. Det har rått 

delade meningar om hur verket ska klassificeras, om det är en roman 

eller en novellsamling med en genomgående huvudperson. Jag har valt 

att argumentera för det rimliga i att läsa verket som en roman och försö

ker här visa vad som händer om man gör det. Frågan är alltså vad det 

blir för typ av roman, vad som händer med romanens tematik och berät-

tarfunktion, om man beaktar samspelet mellan olika genrer inom och 

mellan romanens tre avdelningar. Jag vill visa att genrevalet och genre

förståelsen påverkar både huvudpersonens handlingsmöjligheter och 

hans berättelse, liksom den berättelse som författaren konstruerar och 

som läsaren tar del av. 

Analysen av Loewenhistorier leder fram till en fråga om berättarens — 

och i förlängningen, romanförfattarens — möjligheter att konstruera och 

påverka förloppet i den historia han valt att berätta utan att respekten 

för det skildrade objektets integritet går förlorad. Den frågan i sin tur 

gör det möjligt att gå vidare med frågan om Bergmans insats som roman

författare. Jag kommer därvid in på en diskussion om Michail Bach tins 
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definition av skillnaden mellan den dialogiska och den monologiska ro

manen. 

I Bach tins diskussion av den dialogiska romanens möjligheter har jag 

tyckt mig finna en möjlighet att belysa och förklara hur det specifikt 

bergmanska spänningsmomentet, det moment som tvingar läsaren till 

engagemang och aktivitet, konstitueras i romanerna. Denna diskussion 

relateras därpå till Bergmans konstnärsroll och konstnärsproblematik. 

Analysen koncentrerar sig kring den maktproblematik som såväl kritiker

na som Hjalmar Bergman själv såg som central i hans konstnärskap. 

Mitt syfte här har varit att visa på ett motsägelsefullt spänningsfält i 

Hjalmar Bergmans uttalade ambitioner och självförståelse som konst

när. Detta spänningsförhållande visar sig vara produktivt för den konst

närliga praktiken och blir avgörande för hans förhållningssätt till sina 

fiktiva gestalter, liksom till de genrer han arbetar med. 

Ett dramatiskt uttryck far detta spänningsförhållande i romanen En 

döds memoarer. När man i bergmanforskningen har sökt klargöra konturer

na i Hjalmar Bergmans livsåskådning och därvid stannat för beteckning

ar som "determinist" och "moralfilosof', är det oftast med denna roman 

som argument. Så menar t.ex. Erik Hjalmar Linder att Bergman helt 

enkelt "predikar" i denna roman. 

Romanen lägger sig också nära Bibelns struktur och förkunnelse, den 

beskriver en rörelse från syndafall till frälsning eller, med en annan ter

minologi, från ödesdrama till försonings mysterium. Det anmärknings

värda med denna roman är att övergången sker så överraskande trots 

att grundstrukturen, den "lära" romanen bygger på, är så välkänd. Som 

jag ser det bidrar såväl de tematiska som de genremässiga förutsätt

ningarna för den historia Hjalmar Bergman skrivit till att göra denna 

roman så spännande, så i hög grad dialogisk. 

Hjalmar Bergman har själv antytt att romanen handlar om "männi

skans ställning till sina handlingar", dvs. frågan om ansvar. Så som frå

gan gestaltas blir det snarare en fråga om människan överhuvudtaget 

kan ta ställning till och påverka sina handlingar, dvs. om och i så fall 

när ansvar är möjligt. 

Från att ha presenterat en rad mer eller mindre abstrakta föreställ

ningar — släktlegender, teorier om arvets betydelse och om vad det i sis

ta hand är som styr en människas liv och valmöjligheter — övergår roma

nen till att aktivt pröva föreställningarnas giltighet i ett öppet och levan

de nu. I och med att romanen övergår från abstrakt formulering av pro

blemet till konkret prövning, får det en aktualitet och en giltighet som 

överskrider huvudpersonens specifika situation. Det ar först när han 
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tvingas se och hantera just sin unika position som problemet får något 

annat än ett rent teoretiskt intresse. Först då blir det också en angelägen

het även för läsaren. 

Romanen demonstrerar på alla nivåer Hjalmar Bergmans lyhördhet 

för romangenrens möjligheter. Att han är en virtuos intrigmakare och 

fabuleringskonstnär, att hans insikt i de olika subgenrernas logik och 

möjligheter är stor är ett välkänt faktum. Vi behöver bara tänka på hans 

pastischkonst och uppfinningsrikedom när det gäller halsbrytande för

vecklingar t. ex. i Herr von Hänchen, 1920. 

Med En döds memoarer får vi också bevittna Hjalmar Bergmans lyhörd

het för människors belägenhet i det öppna och oavgjorda nu där deras 

liv med nödvändighet äger rum. I detta öppna nu går han dem till mö

tes. Moralfilosofen är alltid närvarande, men förkunnaren får stå tillbaka 

för iakttagaren och berättaren. Bergmans arbete med romangenren är 

ett utforskande både av romanens och av samhällets och livets styrande 

krafter och inneboende möjligheter. Bättre än de flesta behärskar han 

romanens subgenrer, men detta blir aldrig ett självändamål. Han an

vänder dem för sina syften, i varje roman gör han nytt. 

Mitt arbete med Hjalmar Bergmans romaner kom att leda till att ro

mangenren som sådan allt mer började fascinera mig. Det har varit ett 

äventyr att under flera år vistas i närheten av två författare vars livsverk 

rymmer så mycket kunskap om romanens möjligheter som Michail Bach

tins och Hjalmar Bergmans. Det finns olika åsikter om Hjalmar Berg

mans liv och verk. Men om Hjalmar Bergman som romanförfattare vill 

jag påstå att han var just: romanförfattare. Att undersöka och visa detta 

har varit den utmaning som legat till grund för denna avhandling. 

Med hjälp av några delanalyser, där jag successivt renodlar olika pro

blemområden, har jag försökt belysa det som konstituerar det som med 

en samlande term kallas en roman, och alldeles särskilt den dialogiska 

romanen. Min avhandling vill vara en sammanhållen diskussion kring 

ett centralt tema. Att läsa Hjalmar Bergmans romaner är att lära sig 

mer både om romangenren som sådan, om romanens ställning på 1910-

talet och om Hjalmar Bergmans insats som romanförfattare. 
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Michail Bachtins romanteori 

Hjalmar Bergman arbetar i sina tiotalsromaner genomgående med ro

mangenrens väletablerade subgenrer. Det är som om han prövade gen

rernas användbarhet i 1910-talets kontext. Därför är det inte något en

kelt övertagande av etablerade genremönster det är fråga om. Det hän

der att en genre överges till förmån far en annan under en pågående 

berättelse, eller att genrer med sinsemellan motstridig logik sammanförs 

på ett överraskande sätt. Därigenom kommer också de ideologiska förut

sättningarna för respektive genre i beröring med varandra, och kan ifrå

gasätta varandra. Bland annat detta ska romananalyserna i det följande 

ägnas åt. Här ska jag först skissera förutsättningarna för min analys, 

både vad gäller analysen av samtidskritiken och analysen av de litterära 

texterna. I båda fallen är det den romanestetiska aspekten som ska foku

seras. 

När det gäller att beskriva en så i grunden "formlös" genre som roma

nen är föga vunnet genom en mekanisk uppräkning av formella kriterier 

på något som kunde kallas "roman" eller "romanens utveckling". Roma

nen arbetar därtill med ett stort antal subgenrer, som memoaren, även

tyrsberättelsen, legenden, bildningsromanen osv., varför ett sådant ar

bete inte skulle göra det möjligt att ställa frågan varför just denna genre 

just då, just så. Här erbjuder Michail Bachtins romanteori ett mera dy

namiskt perspektiv på romanen som genre, samtidigt som det ideologiska 

perspektivet aldrig förloras ur sikte. Varje genre rymmer en föreställning 

om världen, människan och livet. Bachtin skriver: 

A genre is always the same and yet not the same /.../. Genre is reborn and 

renewed at every stage in the development of literature and in every indivi

dual work of a given genre. /—/ A genre lives in the present, but always 

remembers its past, its beginning. Genre is a representative of creative me

mory in the process of literary development. Precisely for this reason genre 

is capable of guaranteeing the unity and uninterrupted continuity of this deve

lopment.1 

1 Bakhtin, M., Problems of Dostoevski's Poetics, 1984, s. 106. 
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En teori som beaktar romanens kvalitativa ny-het 

1 essän "Epos och roman" med underrubriken "Om romanstudiets me

todologi" bemöter Bach tin det faktum att det råder så delade meningar 

om vad en roman är och vilken typ av text som ska räknas som den förs

ta "egentliga" romanen.2 Bach tin själv urskiljer romantexter redan i 

antiken. Hans romanbegrepp innefattar inte bara konkreta litterära verk 

som låter sig definieras som romaner, det avser framför allt en särskild 

"subversiv" kraft inom litteraturen och den litterära institutionen, en 

kraft som han kallar "romanisering". "Romanen parodierar övriga 

genrer (just som genrer), avslöjar konventionalismen i deras form och 

språk, undantränger vissa genrer, införlivar andra och omtolkar dem, 

accentuerar om dem." (s. 168) Den kan till och med parodiera sig själv 

som genre, och detta självkritiska drag framhåller Bach tin som en av 

anledningarna till att den ständigt förmått förnya sig (s. 169). 

Bachtins romanteori kommer, med denna utgångspunkt, att omfatta 

romanens hela kända historia, liksom många av de verk som traditio

nellt har exkluderats av romanforskare. Bachtinkännaren och -översätta

ren Michael Holquist diskuterar skillnaden mellan Bachtins sätt att defi

niera romanen och det gängse tillvägagångssättet, där man med ut

gångspunkt i en viss romantyp försökt konstruera en mera generell defi

nition av romanen. Därvid har det alltid uppstått strider om vilka roma

ner som ska räknas som "egentliga" romaner och vilka som bör ex-

kluderas ur genren. En anledning till att man inte har kunnat utveckla 

en generell teori ser Holquist i det faktum att man inte tillräckligt har 

insett betydelsen av romanens kvalitativa "ny-het", och här, menar han, 

innebär Bachtins perspektiv på genren en avsevärt framsteg: 

Bakhtins advantage over everyone else working on novel theory is that 

he is able to include more texts from the past into his scheme than anyone 

else — and this because, paradoxically, he more than others perceives the 

novel as new. Not new when it is said to have "arisen", but new whenever 

that kind of text made its appearance.3 

Bachtin påpekar emellertid att romanen är relativt ny även historiskt 

sett, den är den enda stora genre som är yngre än skriftspråket. "Bara 

romanen är organiskt anpassningsbar till nya former av stum varsebliv-

ning, dvs. läsning", (s. 166) 

2 Bachtin, M.,"Epos och roman", i Det dialogiska ordet, 1988, s. 166 ff. Sidhänv. till denna 

essä ges i detta kapitel i den löpande texten. 
3 Bakhtin, M. M., The Dialogic Imagination. Four essays, red. Michael Holquist, 1981, paper

back 1985. s. xxvii. Sidhänv. avser genomgående den senare upplagan. 
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Romanens särart, en jämförelse med eposet 

Det Bachtin söker är en teori med vars hjälp man kan beskriva romanen 

som en genre i tillblivelse. I det syftet jämför han romanen med eposet. 

Det är karaktäristiskt för Bachtin att definiera de kategorier han arbetar 

med i termer av samverkande och/eller motstridiga tendenser, och inte 

som statiska klassiflkationsinstrument. När han definierar romanen mot 

eposet urskiljer han en "romaniseringstendens" i litteraturen, en tendens 

som kan urskiljas mot bakgrund av eposet, eller snarare, en "episerings-

tendens". 

Den kvalitet i eposet som Bachtin utgår ifrån är dess sätt att förhålla 

sig till det förflutna. I eposet är det förflutna inte en relativ kategori, 

menar Bachtin, utan det har en mytisk karaktär. "Som ämne till eposet 

tjänar det nationella episka förflutna, 'det absolut förgångna' i Goethes 

och Schillers terminologi", (s. 174) Det är här viktigt att lägga märke 

till att kategorin "det absolut förgångna" i första hand implicerar ett 

sätt att se på och värdera det förflutna. "Man far inte glömma att 'det 

absolut förgångna' inte är tid i vår begränsade och exakta bemärkelse, 

utan ett slags värde- och tidsmässig hierarkisk kategori." (s. 178) 

Eposets värld är "en värld av 'begynnelser' och 'höjdpunkter' i den 

nationella historien, fadernas och förfädernas värld, de 'förstas' och de 

'bästas' värld" (s. 174). Minnet av det förflutna är en nationell egendom 

och angelägenhet. Det är vars och ens skyldighet att minnas "rätt", där

för kommer just minnet att spela en så viktig roll för eposet: "Minnet 

och inte kunskapen utgör den antika litteraturens grundläggande episka 

förmåga och styrka. Så var det och det går inte att ändra på; legenden 

om det förgångna är helig. Det finns ännu inte något medvetande om 

allt det förgångnas relativitet." (s. 176) 

Detta förhållningssätt till det förflutna fungerar i eposet som en garant 

för att distansen mellan det närvarande och det förflutna upprätthålls, 

och denna "episka" distans (s. 175) är i sin tur nödvändig för att det 

förflutna ska kunna behålla sin hierarkiska, "höga" karaktär och framstå 

som den uppenbarade sanningen. Denna hierarkiserande tidsuppfatt

ning är konstitutiv för alla de höglitterära genrerna under antiken och 

medeltiden och även längre fram, hävdar Bachtin. Den kom bland annat 

att utnyttjas i den officiella ideologins tjänst, för att legitimera ett "aukto

ritativt tal". 

Den episka distansen ger verket en karaktär av fullkomlig avrundning, 

av fullbordan. Detta betyder inte att där skulle saknas rörelse, tvärtom 

betonar Bachtin att de relativa tidskategorierna, liksom t. ex. tempoväx
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lingar är väl utarbetade. Men i det episka tidsrummet befinner sig varje 

punkt på exakt samma avstånd från den närvarande, levande samtiden. 

Den samtida verkligheten ansågs under antiken befinna sig på en "låg" 

nivå i jämförelse med det episkt förflutna och kunde därför inte tjäna som 

utgångspunkt för en värdering av världen: 

Nuet är något förgängligt, flyktigt, ett slags evig fortsättning utan böljan 

eller slut; det är berövat sann fullbordan och därmed också inre väsen. 

Antingen tänkte man sig framtiden som en på det hela taget likformig 

fortsättning av nuet eller som ett slut, som den slutliga undergången, kata

strofen. Värde- och tidskategorierna "absolut början" och "absolut slut" 

har en utomordentlig betydelse i forna tiders tidsuppfattning och ideolo

gier. (s. 179 f.) 

Romanens ursprung i samtiden och i skrattet 

Den samtida verkligheten kunde ge stoff endast till "låga" genrer. Fram

för allt togs den i bruk i det "folkliga skrattets" kultur. Och just i denna 

kultur vill Bachtin förlägga romanens ursprung. 

Nuet, samtiden som sådan /.../ var ursprungligen föremål för ett ambiva

lent skratt, på en gång både muntert och förintande. Just här utbildas ett 

principiellt nytt förhållande till språket, till ordet. Vid sidan av den direk

ta gestaltningen — utskrattandet av den levande samtiden — blomstrar 

här en travestering av alla höga genrer och höga bilder av den nationella 

myten. Gudarnas, halvgudarnas och heroernas "absoluta förgångna" 

"moderniseras" i parodierna /.../ de dras ned, avbildas på samtidens ni

vå, i samtidens vardaglighet, på samtidens låga språk. (s. 180 f.) 

Återigen är det perspektivet som här är det viktiga, dvs. utgångspunkten 

för värderingen. För självklart kan vilket "avlägset" ämne som helst (i 

tiden eller i rummet) behandlas i romanform. Men genom skrattet detro-

niseras den sakrosankta legenden; att skratta åt något är också att skrat

ta ut det, skrattet rymmer en dimension av "missbruk" och omvärde

ring. Skrattets tidsrum är organiserat på ett annat sätt än eposets. Min

nets roll är minimal, "man skrattar för att glömma" (s. 182). Skrattet 

möjliggör en undersökande attityd och ett av-slöjande. "Skrattet driver 

bort skräcken och pieteten inför objektet, inför världen, gör den till före

mål för en familjär kontakt och banar därmed väg för ett absolut fritt 

utforskande av världen." (ibid.) 

Litterärt börjar skrattets perspektiv utnyttjas av satiren, men även i 

allvarliga genrer som memoaren och framför allt i självbiografin, genrer 
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som Bach tin kallar "allvarligt-komiska". Hans exempel är bland annat 

den menippeiska satiren och Sokrates dialoger (s. 183 f.). Gemensamt för 

dessa genrer är att samtiden, det ofullbordade nuet, både tillhandahåller 

ämnet och utgör utgångspunkten för förståelse och värderingen av det 

(s. 182). 

Romanens projekt är kunskapssökandet 

I och med att den samtida verkligheten bildar utgångspunkten för den 

litterära gestaltningen blir det kunskapssökandet, och inte minnet, som 

ger den centrala strukturen i verket. "Då romanen blir den ledande genren 

blir kunskapsteorin den ledande filosofiska disciplinen.'' (s. 176) Sanning

en uppenbaras inte längre i myten, utan måste sökas. Därmed förlorar 

sanningen sin absoluta karaktär, den blir relativ och kan omprövas. 

Tidsmodellen av världen förändras djupgående: världen blir en värld utan 

något första ord (utan ideal begynnelse) och där det sista ordet ännu ej 

är sagt. För det konstnärligt-ideologiska medvetandet blir tiden och värl

den för första gången historiska: de uppenbarar sig /.../ som en tillblivel

se, som en oavbruten rörelse mot en verklig framtid /.../. (s. 188) 

För att samtiden ska framstå som samtid måste den profileras mot en 

annan tid, som den inte är, men som den kan relateras till. Tiden blir 

därmed ett kontinuum, kronologisk. I romanen kan det förflutna skildras 

som ett objektivt förflutet, relaterat till ett nu. Även framtiden gestaltar 

sig på ett nytt sätt. "Eposet kännetecknas av profetian, romanen av förut

sägelsen." (ibid.) En profetia framställs som en uppenbarad sanning, 

medan förutsägelsen görs på basen av de slutsatser man kan dra av sam

tida förhållanden. 

Författarens relation till romanen 

Romanens författare intar en helt annan position i förhållande till sin 

berättelse än eposets berättare gör. I och med att romanförfattaren för

håller sig till en situation som ännu inte är avslutad, där han endast ger 

sin version, sin tolkning av det som sker, kan han bli synlig var som 

helst i sin berättelse. Författaren blir därmed för första gången synlig som 

värderande instans, och hans värderingar kan i sin tur ifrågasättas av 

läsaren. Detta skiljer i grunden romanen från eposet och ger den dess 

dialogiska karaktär. 
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Det handlar inte bara om att bilder av författaren uppenbarar sig i det 

avbildades falt, utan också om att den verklige, formelle, primäre författa

ren (författarbildens upphovsman) inträder i nya ömsesidiga relationer 

med den avbildade världen: de befinner sig nu i samma värde- och tids

dimensioner, det avbildande fìrfattarordet befinner sig på samma plan som 

hjältens avbildade ord och kan inträda (exaktare: kan inte underlåta att 

inträda) i dialogiska förbindelser och hybridsammansättningar med detta, 

(s. 185 f., min kurs.) 

Det väsentliga här är att den som ser (författaren) själv är synlig, och 

att detta seende kan ifrågasättas. Detta ger romanen dess självreflexiva 

karaktär. Romanen kan därför inte göra anspråk på att vara "auktorita

tivt tal". Michael Holquist sammanfattar Bach tins iakttagelser på denna 

punkt på följande sätt. För romanens del är 

a claim to absolute language, utterly foreign to the novel's joyous aware

ness of the inadequacies of its own language. But since the novel is aware 

of the impossibility of full meaning, presence, it is free to exploit such a 

lack to its own hybridizing purposes.4 

Intrigen är viktig för romanen men inte för eposet 

Det perspektivskifte som inträffar i och med att litteraturen "romanise

ras" öppnar helt nya kunskapsområden och kräver nya sätt att strukture

ra de litterära verken. Eftersom romanens projekt är att undersöka värl

den far intrigen en helt annan betydelse och ett annat intresse i romanen 

än i eposet. För eposet gäller ju att berättelsen redan är känd för åhöra

ren innan den börjar. Ingen väntade med spänning på hur det skulle gå 

i det trojanska kriget eller vad som skulle hända Achilles. — Eftersom 

romanens grundattityd är undersökande och ifrågasättande utlovar den 

alltid ny kunskap. Men en roman kan i princip aldrig avslutas, eftersom 

varje roman bara ger en version där även andra vore möjliga. Detta väc

ker '"intresset för fortsättningen' (vad hände sedan?) och 'intresset för 

slutet"' (s. 189), eftersom just denna version aldrig tidigare har givits. 

Av romanen kan man kräva att slutet ska vara adekvat eller motiverat, 

medan ett sådant krav vore helt missriktat när det gäller eposet. Det 

framställer sig ju redan från början som fullbordat, till själva berättelsen 

kan ingenting läggas. Därför kan det i princip också börja och sluta var 

som helst, utan att berättelsen förlorar sin karaktär av fullbordan. 

4 Bakhtin, 1985, s. xxxiii. 
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Romanen gav nya möjligheter att utforska individen 

Romanen innebar också nya möjligheter att utforska och strukturera 

bilden av människan. Eposets människa är fullständigt ett med sin histo

ria, med sitt öde. 

Hon är fullbordad på en hög heroisk nivå, men hon är fullbordad och 

hopplöst färdig /.../ hon sammanfaller med sig själv och är absolut lika 

med sig själv. Vidare är hon helt och hållet exterioriserad. Mellan hennes 

sanna väsen och yttre varelse finns inte minsta skillnad. Alla hennes möj

ligheter är helt och hållet förverkligade i hennes yttre sociala position, i 

hela hennes öde /.../ utanför detta öde och denna bestämda position åter

står ingenting av henne. (s. 191) 

Någon subjektivitet i vår mening existerar alltså inte i eposet. Roman

hjälten börjar där eposets hjälte slutar, nämligen i jagets personliga 

"rest", eller med Bachtins ord, i ett "muntert överskott". Ett förstadium 

till romanhjälten finner Bachtin i figurer som Pulcinello eller Harlequin, 

och då i det faktum att dessa kan användas i ett otal olika historier utan 

att totalt sammanfalla med någon av dem, utan att vara "uttömda" i 

den berättelse där de ingår: "Dessa masker och deras struktur (bristen 

på sammanfall med sig själv, och i varje situation — det muntra överskot

tet, outtömligheten osv.) /.../ hade en ofantlig betydelse för utvecklingen 

av människogestaltningen i romanen." (s. 193 f.) 

Detta "muntra överskott" eller denna personliga "rest", är avgörande 

för romanhjältens framväxt. Genom den överskrids intrigen, den visar 

på ett subjekt som varken sammanfaller med sig själv eller med sin berät

telse. Den vanligaste utgångspunkten för romanen är just att hjälten 

befinner sig på "fel plats" i tillvaron. 

Ett inre grundläggande tema i romanen är just att hjälten inte är adekvat 

med sitt öde och sin ställning. /—/ Människan kan inte till fullo förkropps

ligas i den existerande socio-historiska vävnaden. Det finns inga former 

som slutgiltigt skulle kunna rymma alla hennes mänskliga möjligheter och 

krav, i vilka hon skulle kunna uttömma sig själv till sista ordet — som 

tragedins eller eposets hjälte. /—/ Men detta icke förkroppsligade mänsk

lighetsöverskott behöver inte realiseras i hjälten — detta kan också ske i 

författarsynvinkeln /.../. Själva roman verkligheten är en möjlig verklighet, 

den är inte nödvändig, utan tillfällig och rymmer andra möjligheter, 

(s. 194) 

Romanhjältens "felaktiga" position i världen, liksom hans "muntra över

skott" tvingar honom att ta ställning till sin situation. Detta tvingar även 

författaren att förhålla sig till den och till världen, denna position till
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handahåller alltså det ifrågasättande perspektivet. 

Nu finns det emellertid en roman typ som inte arbetar med någon av 

de problemställningar som "normalt" tvingar fram den kontakt med den 

samtida verkligheten, vilken är det som initierar själva romanprojektet. 

Det finns romaner, säger Bachtin, som inte ställer sig några problem 

överhuvudtaget. Hans exempel ar "äventyrs- eller boulevardromanen" 

(s. 190). I dem väcks inga filosofiska, sociala, politiska eller psykologiska 

frågor. Ändå exkluderar Bachtin dem inte ur den "egentliga" romanens 

kategori. 
I denna typ av roman märks frånvaron av den episka distansen på ett 

annat sätt. Läsaren erbjuds en möjlighet att identifiera sig med dess hjäl

tar och att leva med i äventyren. Sådan romaner kan alltså användas som 

ett slags surrogat for det egna livet. Denna möjlighet till identifikation 

ser Bachtin som en "fara" som endast romanen kan ge upphov till. 

Här kan vi kanske finna en anledning till den skräck med vilken man 

på 1800-talet, och även senare, betraktade romanläsning. Den identitets

upplösning som man ansåg hotade läsaren, tillsammans med romanens 

brist på "auktoritativt tal" och dess förmåga att tillhandahålla ett ifråga

sättande perspektiv, var ett faktiskt hot och kunde med fog betraktas som 

farligt för såväl läsaren som för samhället. 

I och med att samtiden och det ofullbordade nuet blev utgångspunk

ten för en konstnärlig och ideologisk värdering skedde alltså en radikal 

omvälvning i människans skapande medvetande. Romanen har aktivt 

tagit del i utforskandet av detta medvetandes möjligheter i mötet med 

verkligheten. 

Nuet i dess ofullbordan, som utgångspunkt och centrum för den konst-

närligt-ideologiska orienteringen utgör en grandios omvälvning i männi

skans skapande medvetande. I den europeiska världen fick denna om-

orientering och raseringen av den gamla tidshierarkin ett viktigt genre

mässigt uttryck vid övergången från den klassiska antiken till hellenismen 

och i den nya världen under senmedeltiden och renässansen. Under dessa 

epoker lades grunden för romangenren, även om dess element förbereddes 

långt tidigare och hade sina rötter i folkloren. (s. 195) 

Med romanens inträde på den litterära scenen, menar Bachtin, inträffa

de ett perspektivskifte i såväl synen på språket, tiden, historien och värl

den, som på människan och jaget. 

Hur ska nu detta väldiga perspektiv på romanens utveckling kunna 

göra något för att belysa situationen i Sverige på 1910-talet? Det jag 

framför allt har funnit fruktbart i Bachtins teori är den dimension av 

kamp som han hela tiden räknar med. Romanen "segrade" aldrig en 
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gång för alla. Bachtin betonar romanens förmåga att parodiera såväl 

andra genrer som sina egna. Därigenom har den fungerat som en sub

versiv kraft i den litterära institutionen. 

Eposet, eller snarare, epikens perspektiv har dock behållit sin lockelse 

och fortsatt att utmana såväl kritiker som författare, det utger sig ju för 

att ge en sann och sammanhängande bild av tillvaron. Därför har det 

alltid pågått en kamp mellan "episeringens" totaliserande anspråk och 

''romaniseringens" problematiserande, subversiva kraft. Denna kamp 

har tagit sig olika uttryck under olika perioder. Eftersom romanen alltid 

är en genre i tillblivelse, framträder den litterära institutionens kon

ventioner och ideologi tydligare när de konfronteras med romaner. 
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Mottagandet av Hjalmar Bergmans romaner 

Alltifrån debuten 1905 med läsdramat Maria, Jesu moder fick Hjalmar 
Bergmans verk separata recensioner i de flesta av landets större tid

ningar, vanligtvis också av tidningarnas ledande kritiker. Det gäller även 

de böcker som utkom utanför den s.k. julbokfloden. Vid denna tidpunkt 

hade man ännu inte en systematisk bevakning av nyutkommen litteratur 

på fasta kultursidor. Praxis var att recensionsverksamheten koncentrera

des till tiden före jul, medan den under resten av året var mera spora

disk. Rimligtvis kan man då anta att de författare som uppmärksamma

des även vid andra tider av året ansågs viktiga, och att Hjalmar Berg

man räknades till dem. Som ett exempel kan nämnas att då Loewenhisto-

rier utkom i april 1913 recenserades den i en handfull tidningar, där

ibland i Göteborgsposten. Under perioden 15.4.-30.6 1913 hade denna 

tidning överhuvudtaget ingen annan recension införd. Hjalmar Bergman 

far anses ha tilldelats rangen "lovande ung författare" från början, och 

som "ung" kom han att betraktas långt fram i tiden, ung i bemärkelsen 

ännu-icke-etablerad författare.1 

Några vanliga kritikerkommentarer när det gäller de här aktuella ro

manerna av Hjalmar Bergman är att där saknas "filosofisk höjd", eller 

man påtalar brister i kompositionen som gör att "viktigt och oviktigt 

blandas" eller att "bakgrund och förgrund byter plats".2 Detta anser 

kritikerna själva vara allvarliga invändningar. Det dessa kritiker fäste sig 

vid var att det var något "fel" på romanernas berättarfunktion och berät

tarperspektiv. Med utgångspunkt i Michail Bachtins roman teori har jag 

försökt förstå vad det var de kritiserade. Därigenom kan vi också se att 

Hjalmar Bergman utnyttjade romanens möjligheter på ett sätt som den 

svenska kritiken ditintills inte hade mött. 

Åren 1910-19 skrev Hjalmar Bergman förutom tio romaner, varav en 

under pseudonym, även sagor, noveller och dramatik. Hans första pu

blikframgång inträffade med Hans nåds testamente, 1910. Följande roman, 

Vi Bookar, Krokar och Rothår, 1912, fick däremot motstridiga recensioner 

1 Böök, F., SvD 30.5.1912. 
2 Se t. ex. Rabenius, O., StD 28.8. 1913, Rosén, S.5 StD 25.1. 1916, Siwertz, S., «ST5.2.1915. 
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och kan sägas ha varit en besvikelse för såväl författare som för publik. 

Under åren som följde fanns det kritiker som helst ville glömma en så

dan "särdeles ledsam småstadsskildring".3 Publikens förväntningar lyc

kades han inte infria under den kommande femårsperioden. Först med 

Markurells i Wadköping, 1919, fick han sin nästa och största publikfram

gång. 

Perioden kom att präglas av experiment och variation å ena sidan. Å 

andra sidan framhäver många kritiker det starkt enhetliga draget i förfat

tarskapet, och särskilt i romanerna. Delvis sammanhänger detta med 

berättartekniken, men också med att romanerna genomgående utspelar 

sig i "Bergslagen", i vid bemärkelse, och så småningom i staden Wad

köping, som emellertid fick denna benämning först i och med Markurells 

i Wadköping. Trilogin Komedier i Bergslagen utkom under åren 1914-1916, 

och såväl "geografiskt-ämnesmässigt" som berättartekniskt ansluter sig 

Loewenhistorier och En döds memoarer nära till dem. Detta starkt enhetliga, 

eller om man så vill, monotona drag i tiotalsverken ligger också till grund 

för Erik Hjalmar Linders utnämning av En döds memoarer till "ett viktigt 

vägmärke konstnärligt sett", eftersom romanen "betecknar slut och kul

men på marionettmotivens period".4 

Definitioner av en "god roman" 

Vid ingången till 1910-talet fick alltså Hjalmar Bergman sin första större 

kritiker- och publikframgång med Hans nåds testamente, 1910. Den enda 
som inte deltog i lovsången var Fredrik Böök, som fann att det var en 

"rent ut sagdt ledsam bok", fylld av "tröttsamma dialoger mellan figu

rer hvilkas existens man ändå inte tror på".5 I övrigt tycks Hjalmar 

Bergmans skicklighet i hantverket ha gjort kritikerna trygga, och detta i 

sig var, som vi ska se i det följande, ett värdekriterium. När Bergman 

bröt mot "all romanetikett" sågs det som ett tecken på att han suveränt 

behärskade hantverket.6 Och när han inte lät romanen sluta i "den gam

la romanstilen", eftersom de unga tu inte far varandra på slutet sågs det 

som ett plus. Att författaren tycktes ha studerat sina gestalter efter "värk-

3 Erdmann, N., NDA 21.6.1913. 
4 Linder, E. Hj., Sju världars herre. Hjalmar Bergmans liv och diktning till och med En döds memoa

rer. 1962, s. 440. 
5 Böök, F., SvD 25.5.1910. 
6 Johanson, K., sign. K.J., StD 23.5.1910. 
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ligheten", höjde ytterligare romanens värde.7 När därtill författaren är 

"osynlig", och den gestaltade världen är "ett sammanhängande helt", 

på samma sätt som verkligheten förutsattes vara, framstod romanen som 

"ett stycke verklighet i högre mening". Den framstod alltså både som 

sann och som konstnärligt lyckad.8 — Denna typ av kriterier kunde man 

alltså välja för att berömma en roman som utkom ett år efter storstrejken 

och samma år som strindbergsfejden rasade. 

Vi B ookar, Krokar och Rothår 

Nästa roman, Vi Bookar, Krokar och Rothår, november 1912, fick ett mera 

blandat mottagande. Emellertid kom detta att bli mönsterbildande för 

samtidens syn på Hjalmar Bergmans romankonst. Jag ska därför an
vända mottagandet av denna roman som utgångspunkt och underlag för 
analysen av tiotalskritiken. 

Vi Bookar, Krokar och Rothår väckte helt andra genreförväntningar än 

Hans nåds testamente redan genom sin underrubrik: "Ur en stadskrönika". 

Här kunde läsaren förvänta sig en mer dokumentär verklighetsåtergiv

ning samtidigt som kravet på god roman teknik kvarstod. I en krönika 

är det vanligt att en krönikör för ordet och står för ett sammanhållet 

perspektiv. I Vi Bookar, Krokar och Rothår beskrivs ett utvecklingsskede i 

en svensk småstad. Samtidigt är den något av en provkarta över tänk

bara genrer som kan användas för att skildra ett sådant skeende. Detta 

blir belyst på många sätt; ibland i form av en ung mans utvecklingshisto

ria eller en gammal mans bekännelser, ibland som referat av affärstrans

aktioner eller intriger mellan stadens religiösa sekter, ibland i form av 

en kärlekshistoria. I början och i slutet förs ordet av en berättare som i 

viss mån intar krönikörens eller memoarförfattarens position. Dessa olika 

historier, eller genrer, som var och en lyder sin speciella genrelogik, av

löser dock inte varandra utan är oupplösligt sammantvinnade. 

Även om det alltså är ett och samma skeende som skildras genom 

hela romanen, samma period i stadens historia och samma centrala hän

delser, så medför genreväxlingarna att det också blir olika och disparata 

historier som berättas. De perspektivskiften som blir konsekvensen kan 

7 Atterbom,J., sign. J.A., GHT 19.5. 1910. 
8 Atterbom, J., ibid. samt Berg, R. G:son, AT 18.6. 1910. Romanen recenserades dessutom 

av Bo Bergman, sign. B. B-n., DN 30.5.1910 och Carl David Marcus, sign. C.D.M — s., 

AB 20.6.1910. 
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alltså inte jämföras med ett enkelt byte av kameravinkel inför samma 

föremål, där en fotograf har överblicken. Genrebytena har mer vitt

gående konsekvenser än så. När en genre övergår i en annan förändras 

relationen mellan alla element i texten, och det som är relevant i den ena 

genren blir ovidkommande i en annan. För att beskriva händelseförlop

pet måste man därför beakta hur de olika genrerna förhåller sig till var

andra. Genrestrukturerna styr såväl urval som värdering av de händel

ser och personer som skildras. Samspelet mellan genrerna är alltså det 

som förorsakar de ständiga perspektivskiftena. 

När det gäller bedömningen av Vi Bookar, Krokar och Rothår förefaller 

det som om det var just perspektivförskjutningarna som vållade kritiker

na problem. De ständiga genreväxlingarna gör nämligen också att ett 

övergripande perspektiv delvis skyms, i den meningen att det kan vara 

svårt att rekonstruera vad som "egentligen" händer, dvs. vad alla intri

ger har för konsekvenser för romanens helhetsperspektiv. Det betyder 

inte att Vi Bookar, Krokar och Rothår skulle vara en fragmentariserad ro

man i modernistisk bemärkelse, inte heller att där skulle saknas en ge

nomgående intrig, och därmed ett övergripande perspektiv. Ett sådant 

tillhandahålls t. ex. av att händelserna utvecklar sig kronologiskt. Men 

för en förstagångsläsare kan myllret av till synes ovidkommande detaljer 

ha verkat förbryllande. Det blev också perspektivvalets relevans som kom 

att diskuteras mest av kritikerna. 

Mottagandet av Vi Bookar Krokar och Rothår9 

Den kritiker som var mest positivt inställd till Vi Bookar, Krokar och Rot

hår var John Landquist (signaturen J.L., DN 10.5.1912). Han ser roma

nen som ett glädjande tecken på att "våra mera bemärkta författare" 

visar "en tendens att återvända till den större episka romanformen". 

Redan de breda bokryggarna inger kritikern respekt, de vittnar om "ska

parglädje /.../ arbetsro och fördjupning /.../ de äro liksom mera trovärdi

ga än de tunna". Det långa tidsperspektivet, möjligheten att följa roma

nens gestalter från vaggan till graven, ger åt romanen "denna ogripbara 

stämning af ro och varaktighet som ger den episka berättelsen dess vikt 

9 Jag har valt att behandla den kritik som framfördes i Stockholms- och göteborgspressen. 

Recensioner i SDS har i förekommande fall medtagits, men jag har inte systematiskt kon

trollerat denna tidning. De tidningar som har genomletats för tremånadersperioden när

mast efter publiceringen av varje roman åren 1912 -1918 är följande: DN, SvD, GHT, GP, 

StD, ST, AB, AT, NDA, SocD. 
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och värde". Grundstämningen beskriver Landquist som "det vemod som 

är all tillbakablicks resultat". Till detta bidrar också "författarens be

härskade och objektiva berättelsekonst". Landquist skyndar sig emeller

tid att försäkra att detta inte är någon "social tendensroman". Till

bakablicken försonar allt, därför är det "inte så viktigt vad som sker". 

Författaren "uttrycker ingen indignation åt något håll, han endast skild

rar. Hans syfte är uteslutande att skildra människor och han berör de 

kollektiva sammanslutningarna /.../ endast därför att de som moment 

ingå i de enskilda människornas lif." Att Landquist värderar detta så 

högt är ganska märkligt, eftersom han var känd som tendensdiktens tills

ky ndare sedan strindbergsfejdens dagar. 

Ragnar Sturzen-Becker (AB 6.6.1912) hyllar också det episka draget 

i romanen, men till skillnad från Landquist finner han att det är staden 

som är "huvudpersonen", och därmed "livet självt". Han tycker emeller

tid att Hjalmar Bergman har "skjutit litet över målet, trollat fram alltför 

många individer" och dessa , menar Sturzen-Becker, har Bergman inte 

riktigt förmått "hålla ordning på /—/ det som författaren icke fullkom

ligt gått i land med, det har varit att fint och omärkligt låta dessa händel

ser och situationsbilder glida samman till ett helt, jag menar ett verkligt 

helt, icke låta bokens huvudkomposition lida i följd av små briljanta bi-

kompositioner." Som det nu är, är det "icke något mästerverk". För 

Sturzen-Becker förrycks perspektivet genom dessa bikompositioner. Han 

refererar sedan romanen som om den koncentrerade sig på de gamla 

makthavarnas, stadens ledande familjers historia. Men romanen handlar 

lika mycket om uppbrott och förändring, om den nya tidens inbrott. 

Man grips av misstanken att de bikompositioner som stör Sturzen-

Becker är samma element och händelser som stör och bryter upp den 

gamla maktstrukturen i staden. 

Vera von Kraemer (signaturen V.v.K., SocD 6.6.1912) ger sitt omdö

me i medveten opposition till Landquists. Visserligen, säger hon, har 

Hjalmar Bergman tagit "mönster efter de gamla stora romanerna". Men 

trots det är Vi Bookar, Krokar och Rothår "en stor missräkning /.../ den 

saknar just vad som är de klassiska romanernas styrka", nämligen "lugn 

och trygghet" samt "förmåga till verklig människoframställning". De 

"stora" författare som åberopas är Thackeray, Dickens och Thomas 

Mann, och den förmåga som von Kraemer tillskriver dem är förmågan 

att "ställa sig själva i skuggan och endast berätta. Hjalmar Bergman fi

gurerar själv med", därför blir romanen "sällsynt rörig". Dessutom är 

den full av "alldeles meningslösa episoder som mynna ut i ingenting 

annat än en stundens sensation hos läsaren". Här frånkänns Bergman 
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alltså all kännedom om romankonstens hantverk. Till råga på det sägs 

han vara "grym" och visa prov på "otuktad elakhet", vilket ytterligare 

förringar verkets konstnärliga värde i denna kritikers ögon. 

Hans Emil Larsson (signaturen -pt-, SDS 21.5.1912) kunde inte heller 

finna något värde i denna roman och avfärdar den som ett ofullgånget 

arbete. Romanen består, som Larsson ser det, endast av en uppräkning 

av scener där "det genomgående närmast /är/ Broms familjehistoria", 

men säker är han inte. Hans främsta invändning är att där inte finns 

"någon genomgående handling". 

Den kritiker som klarast tog avstånd från Vi Bookar, Krokar och Rothår 

var Olof Rabenius (signaturen O. R-s-, StD 20.5.1912) Hans motivering 

var att här saknades det "konstnärliga perspektivet", något som han 

dock inte närmare preciserar. Det är "den borgerliga trivialiteten" som 

skildras, säger Rabenius. "Och ur dess eget dike /.../ häller förf. också 

upp skopor, nej, såar av trivialitet." Att skildra det triviala ser han inte 

som något fel i sig, om det bara görs på rätt sätt. Författaren måste näm

ligen "medvetet framhäfva det karaktäristiska i sin lifssyn. Endast på 

det sättet blir författaren den enda icke triviala personen i boken och i 

det han håller dikten obesmittad af ämnets tarflighet, räddar han sig själf 

och konsten från den uselhet, han skildrar." Rabenius tänker sig att 

konsten befinner sig på ett annat och "högre" plan än livet. Och på 

denna punkt har Bergman misslyckats som konstnär, "visst är, att han 

icke står tillräckligt fri gentemot sitt ämne och icke konstnärligt behärs

kar det". Bergman har valt ett område där hans "pegas har råkat under 

oket" och Rabenius uppmanar honom att snarast uppsöka "nejder, där 

han kan röra sig friare och skönare". Rabenius återkom med en likartad 

kritik av Loewenhistorier (StD 28.8.1913). Där manade han konstnären att 

betrakta sitt ämne från en "filosofisk höjd". 

Även Fredrik Böök (SvD 30.5.1912) var övervägande negativt inställd 

till Vi Bookar, Krokar och Rothår. "Allt hvad han diktar spelar i en atmo

sfär utan syre, i en värld där tyngdlagen saknar giltighet. Det ena är lika 

möjligt eller omöjligt som det andra; enstaka detaljer kunna förefalla tro

värdiga, men helheten har ingen psykologisk konsistens." Böök känner 

igen detaljerna på samma sätt "som man känner igen de tarfliga glass-

kärfvorna i kaleidoskopets brokiga, praktfullt overkliga ädelstensskim

mer på duken". Det som skimrar, glasbitarna, är värdelöst i sig, och 

Böök låter inte lura sig av ett falskt skimmer. Dessutom frånkänner han 

Bergman både kännedom om sitt ämne och förmåga till konstnärlig ge

staltning av det. "Det är inte en konstnärlig förstoring och omdiktning 

i syfte att få fram det karaktäristiska, det är helt enkelt en vanställning; 
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den brytande linsen är en fantasi, som icke har något organiskt förhållan

de till det verklighetsstoff den använder sig af, utan ordnar det efter främ

mande, rent dekorativa principer." 

Recensionen inleds med att Böök konstaterar att det är "en underlig 

bok Hjalmar Bergman har skrifvit" och han säger sig inte klart ha kun

nat fatta "den unge diktarens intentioner". Avslutningsvis uttrycker han 

sin oro över Bergmans "författarindividualitet", och därmed för förfat

tarskapet också, far man anta. Det som oroar är "föreningen af en omiss
kännlig begåfning och en djup defekt". Denna olyckliga förening resulte

rar i att romanen faller sönder inför Bööks ögon. Han skriver att Hjal

mar Bergman "som novellist /har/ en begåfning för det konstruktiva, en 

lust att skapa och sätta i rörelse vidsträckta fantasimiljöer". Och denna 

begåvning, menar Böök, är "i sig själf obestridlig och värdefull", men 

den är inte nog, särskilt inte i denna roman, där resultatet blivit att: 

"Den handfastaste och trivialaste verklighet upplöser sig här till ett virr-

varr af besynnerligheter och marionettuppträden." 

Bööks omdöme denna gång kom att fa stor genomslagskraft framöver, 

både i andra recensenters tillbakablick på Vi Bookar> Krokar och Rothår och 

i deras möte med nya romaner av Hjalmar Bergman. Böök själv tog 

avstånd från Bergmans författarskap två år senare, i sin recension av 

Två släkter (SvD 15.12 1914). Han skrev sedan ingenting om Bergmans 
verk på nio år. 

Den problematiska författar- och berättarfunktionen 

I fråga om Vi Bookar, Krokar och Rothår gick alltså kritikernas värderingar 

starkt isär. Honnörsorden i såväl de positiva som de negativa omdömena 

är dock påfallande lika. För båda grupperna var "ro", "trygghet", 
"objektivitet" "överblick" eller "tillbakablick" eftersträvansvärda egen
skaper för romanen. De kritiker som inte kunde finna vare sig trygghet 

eller objektivitet sökte felet i berättarfunktionen. När denna inte motsva

rade de krav man ansåg borde ställas kom diskursens vederhäftighet att 

ifrågasättas, liksom författarens auktoritet som sanningsvittne och hant-

verkskunnig konstnär. Eftersom dessa i sig disparata aspekter upplevdes 

som problematiska samtidigt tycks det emellertid vara något annat och 

mera grundläggande som är det egentliga problemet. Frågan har en be-

rättarteknisk och en allmänestetisk sida. Jag ska analysera dessa aspek

ter i tur och ordning. 

Kritikerna tänkte sig alltså inte romanen som en genre i tillblivelse. 
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Tvärtom betraktade de romanen som en fast genre, och förutsatte att 

vissa grundläggande kriterier måste uppfyllas för att en text skulle kvali

ficera sig som roman. Sin definition grundar de dels på en allmän upp

fattning om konstens status, dess uppgift och dess relation till livet och 

verkligheten, dels på sina erfarenheter av "stora" eller "klassiska" roma

ner. Dessa konventioner uppfattade de som absoluta krav som bör stäl

las på en text som vill kvalificera sig som roman. När reglerna inte efter

levdes, när t. ex. "författaren" blev synlig, eller när "bikompositioner" 

splittrade helhetsintrycket, reflekterade man inte över detta som en möj

lig utveckling av romanen som sådan. 

Som vi minns definierar Bachtin romanförfattarens relation till den 

avbildade världen som en relation av ömsesidighet, "de befinner sig i 

samma värde- och tidsdimensioner, det avbildande författarordet befin

ner sig på samma plan som hjältens avbildade ord och kan inträda i /.../ 

dialogiska förbindelser och hybridsammansättningar med detta".10 Sett 

ur romangenrens synvinkel är detta förhållande teoretiskt oundvikligt, 

det kvalificerar romanen som roman och skiljer den från t. ex. eposet. 

"Den andres" diskurs i samtiden tränger sig ständigt in och tvingar fram 

ett ställningstagande, ett "svar". Romanen utnyttjar detta för att ifråga

sätta den värld den uppstår i och utgår ifrån; i ifrågasättandet ser Bach

tin romanens grundläggande kvalitet och i kunskapssökandet dess främs

ta projekt. Samtidigt underminerar denna kvalitet, vilket Holquist fram

höll, romanens möjlighet att vara auktoritativt tal.11 

Nu är det emellertid inte självklart att de egenskaper som Bachtin vill 

lyfta fram som romanens kännetecken är de egenskaper som kritikerna, 

eller ens författarna, omedelbart bejakar och gör bruk av. Tvärtom tycks 

man under 1910-talet ha varit mera benägen att skjuta ifrågasättandet 

i bakgrunden, i en strävan att återupprätta ett auktoritativt tal. Både 

kunskapssökande och kunskapsförmedling kunde man tänka sig som en 

uppgift för romanen, men alltså inte ett ifrågasättande där såväl verklig

hetsbilden som diskursens egen auktoritet sätts i fråga. Och eftersom 

romanen uppträder i hybridformer, genom att samarbeta med t. ex. epo

set, med självbiografin eller med dokumentärskildringen, lyckades man 

delvis. Detta far självfallet konsekvenser för synen på författarens ansvar 

för och relation till verket, liksom för det "kontrakt" som blir möjligt för 

läsaren att upprätta med verket. 

10 Bachtin, 1988, s. 186. 
11 Bakhtin, 1985, s. xxxiii. 
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Kritikernas "kontrakt" med Hjalmar Bergmans romaner 

Vilket var alltså det kontrakt kritikerna försökte upprätta med Hjalmar 

Bergmans romaner? Under den period som här är aktuell sågs det som 
självklart att konsten skulle "föreställa" något, den antogs referera till 

och avbilda en verklighet som förutsattes existera innan bilden av den 

tog form. Recensenterna såg det som sin uppgift att identifiera och be

nämna denna verklighet, för att utifrån den bedöma graden av sanning, 

verklighetstrohet, och skicklighet i utförandet av bilden. När referenten 

visade sig problematisk att urskilja blev det svårt att identifiera vilken 

typ av fiktion man hade att göra med. 

De problem kritikerna ställdes inför kunde formuleras så att såväl fik

tionen som själva berättandet hade en ny eller annorlunda funktion och 

position i Hjalmar Bergmans romaner än vad man ditintills varit van 

vid. Kort sagt hade man svårt att genrebestämma dem och välja lämp

lig läsart. 

I och med att romanens tänkta referent blir problematisk, skjuts den 

i förgrunden. Dessutom blir det nödvändigt att diskutera även berättar

teknikens berättigande och "sanningsvärde". Det vi bör lägga märke till 

är att dessa aspekter av romanerna diskuteras som om de vore två sepa

rata frågeställningar, en konsekvens av form-och-innehållstänkandet. 

Men faktum är att de blir problematiska samtidigt, vilket framgick sär

skilt i Bööks recension av Vi Bookar, Krokar och Rothår. Dessutom blev det 

nödvändigt att diskutera författarpsykets beskaffenhet, eftersom man för

utsatte att litteraturen, förutom att den avbildade en verklighet, också 

var ett uttryck för författarens personlighet. Konsekvensen blev att både 

"verkligheten" och "författaren" i högsta grad upplevdes som närvaran
de i Bergmans romaner. Och det fann vissa kritiker irriterande. 

När ett övergripande, och distanserat perspektiv inte kunde urskiljas, 

upplevdes diskursen dessutom av allt att döma som på något sätt "ner

dragen" i den "samtidighetszon" som Bachtin talar om som romanens 

utgångspunkt, dvs. i den pågående tidens relativa och föränderliga flöde. 

Därmed upplevde man att romanen förlorade sin "höga" position som 

konst. Alla såg inte detta som ett fel, för Landquist bidrog det till att 

skapa den "verklighetseffekt" som han gladde sig åt i romanen. Men 

andra kritiker ville inte acceptera denna roman som ett fullgånget konst

närligt arbete. När Böök sökte orsakerna till misslyckandet, letade han 

i författarens psyke. På det sättet undvek han, liksom de andra som ställ

de sig negativa, att befatta sig med det som Bachtin menar att i grunden 

utmärker romanen, nämligen dess förmåga att ifrågasätta både sin egen 
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och omgivningens diskurs. Därigenom förblev deras uppfattning både 

om vad verklighet är och vad en roman bör vara intakt. 

I mötet med Hjalmar Bergmans romaner tycks man ha blivit osäker 

på hur och när författaren var ansvarig för det som sades och gjordes i 

texterna, t. ex. vad som var allvarligt eller ironiskt menat. Man kunde 

heller inte avgöra om den "författare" som förde ordet var en del av fik

tionen eller inte. Av en författare till fiktionslitteratur krävdes att han 

på något sätt skulle markera att han kände till "sanningen", den verklig

het som ansågs normal och "självklar" i samtiden, för att läsaren skulle 

gå med på att han "ljuger", dvs. för att kunna ta fiktionen på allvar som 

fiktion. När detta inte entydigt framgick började man i stället läsa texter

na som symptom på författarens säregna psyke. 

Kritikernas svårigheter när det gäller just Hjalmar Bergmans verk är 

naturligtvis också relaterade till det faktum att han var en samtida, att 

han var man och att han var svensk. Följaktligen måste de förutsätta att 

han var "en av dem". När kritikerna då inte kunde identifiera den verk

lighet han skildrade, fanns det två möjligheter att hantera detta. Anting

en måste de medge att de inte förstod det han skrev, vilket hade varit 

att erkänna sin inkompetens som läsare och kritiker. Något sådant kan 

man erkänna bara inför en redan etablerad och erkänt "stor" författare, 

utan att själv förlora i prestige. När Vi Bookar, Krokar och Rothår utkom, 

sågs Bergman fortfarande som en "ung" författare som man kunde ta 

sig rätten att tillrättavisa. Den andra möjligheten var då att klassificera 

författaren som inkompetent eller sjuk och därmed omöjlig att ta på all

var som konstnär. 

Av recensionerna kan vi också utläsa att man tänkte sig att det råder en 

kvalitativ skillnad, men även en direkt parallellitet, mellan fiktion och 

verklighet, dvs. att fiktionen och verkligheten är allegoriskt relaterade 

till varandra i en enkel opposition. I praktiken innebär detta ett krav att 

relationen ska vara sådan. 

Som vi ser är detta även den förutsättning som styrde eposets pro

jekt. Eftersom sanningen var given kunde den endast uppenbaras i epo

set, den kunde inte upptäckas, dvs. sökas, med hjälp av det. Frågan om 

hur denna fiktiva värld borde representeras uppstod aldrig med eposet, 

eftersom svaret redan var givet. Det fanns endast ett sätt, det "rätta" 

sättet. 

Susan Sniader Lanser har, i The Narrative Act, velat göra gällande att 

det först var med den realistiska romanens framväxt på 1800-talet, som 

frågan om hur den fiktiva världen i romanen borde representeras kom 
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att ställas på allvar.12 Därmed problematiserades också författarens posi

tion i förhållande till verket till den grad att detta kom att bli en av hu

vudfrågorna för romanens estetik vid denna tid. Med Robert Weimann 

hävdar hon till och med att "the modern novel is born in the conscious

ness of its narrative perspective".13 I centrum för den debatt som fördes 

på 1800-talet kring denna problematik fanns, säger Lanser, en värdering 

som tillmätte den "dramatiserade" framställningen ett högre värde än 

den beskrivande: "Ideally the story would appear to be telling itself."14 

En teknik som då utnyttjades, och som senare utvecklades till dogm hos 

bl. a. Henry James, var att försöka "gömma" författaren bakom roman

gestalterna. Anledningen till detta var att man förmodade att det skulle 

ge läsaren maximal möjlighet till identifikation och att största möjliga 

estetiska effekt därmed kunde uppnås: 

Beneath this assumption, of course, was a continuing conception of the 

novel as a vehicle for dramatic representation rather than a genre capable of 

telling stories in a variety of /.../ ways with a variety of/.../ effects.15 

Just denna föreställning om romanens uppgift tycks ha varit djupt rotad 
vid den tid när Hjalmar Bergmans romaner kom ut. Romanens främsta 

uppgift skulle vara att gestalta ett stycke verklighet, genom att själv vara 

lika "verklig". Först när denna plikt var fullgjord kunde den tillåtas att 

även berätta historier om denna verklighet. 

Fredrik Böök och Hjalmar Bergman 

Böök diskuterar i sin recension av Vi Bookar, Krokar och Rothår såväl berät

tarteknik som konstens status och uppgift mer generellt. Med hjälp av 
denna recension samt några essäer som Böök publicerade ungefar samti

digt, ska jag analysera hans konstsyn och hans retorik. Värderingsgrun

den kan förutsättas vara densamma i samtliga dessa texter, och de rikta

des till samma publik. Därför bör det med hjälp av dem bli möjligt att 

urskilja den estetik som Böök representerade på 1910-talet. 

Eftersom Böök redan vid denna tid var landets ledande kritiker kom 

han att spela en viktig roll för receptionen av Hjalmar Bergmans verk.16 

12 Lanser, S. S., The Narrative Act. Point of View in Prose Fiction, 1981, s. 21. 
13 a.a., s. 108. 
14 a.a., s. 26. 
15 a.a., s. 25. 
16 Böök efterträdde Oscar Levertin som Svenska Dagbladets ledande litteraturkritiker år 

1907. 
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Böök kom att fungera som något av en "port" mellan Bergman och hans 

läsare. — Hjalmar Bergman och Fredrik Böök var jämnåriga, födda år 

1883, och de tillhörde samma borgerligt konservativa kulturkrets, lik

heterna mellan dem var alltså många. Eftersom Böök och Bergman ham

nade på kollisionskurs, finns det skäl att noga observera hur Böök går 

tillväga för att etablera de oppositioner han behöver för att kunna skilja 

den sanna konsten från den falska, den höga från den låga. 

Inte bara för Bergman personligen framstod Böök som något av en 

probersten.17 Även för kanoniseringen av Bergmans författarskap i vår 

litteraturhistoria har Böök spelat en viktig roll. Att Sverker Ek och Ker

stin Dahlbäck behandlat förhållandet mellan Hjalmar Bergman och just 

denne kritiker i en särskild essä är talande nog.18 Landquists förhållande 

till Bergman har inte betytt lika mycket i ett längre perspektiv, en sär

skild utredning av detta hade därför inte varit lika påkallad, för att inte 

tala om sådana kritikers som Olof Rabenius' eller Nils Erdmanns syn 

på Bergman. — Senare bergmanforskare och -läsare har ständigt tving

ats förhålla sig till Bööks omdöme. Så sent som 1974 ondgör sig t. ex. 

Sven Delblanc i en enkät över att Böök "förvrängt" vår bild av Berg

man.19 Samma tanke återkommer i hans uppsats om Hjalmar Bergman 

i Den Svenska Litteraturen, 1989.20 

Kaleidoskopet är ingen organism 

Jag återknyter här till Bööks recension i SVD 30.5.1912 av Vi Bookar, 

Krokar och Rothår. Den innehåller några för Böök typiska metaforer och 

ger oss därför en möjlighet att se hur hans ideologi och retorik fungerar. 
I denna recension påstår Böök att relationen mellan författaren och 

hans omvärld inte är vad den borde vara, att hans fantasi inte har "nå

got organiskt förhållande till det verklighetsstoff den använder sig av". 

17 Jfr. nedan, kap. "Konstnärsproblematiken", där Bergmans förhållande till Böök diskute

ras, ur Bergmans perspektiv. 
18 Ek, S., "Hjalmar Bergman och Fredrik Böök", BLM, nr 4, 1964. Dahlbäck, K., "Leo

nard Loewen och Fredrik Böök", HBSÅ, 1986. 
19 Delblanc, S., svar i " 'Forskningen om Hjalmar Bergman har knappt mer än börjat' — 

en författarenkät", HBSÅ, 1974, s. 59. 
20 Delblanc skriver: "Inga försök till historisk inlevelse kan utplåna det faktum, att Bööks 

behandling av Bergman tillhör de mörkaste kapitlen i den svenska litteraturkritikens histo

ria." Den Svenska Litteraturen, band IV, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, 1989, 

s. 185 ff. 
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Den organiska enheten tänker han sig garanterad om bara diktarens 

avsikter kan skönjas och anses värdiga en konstnär. Böök säger att han 

inte klart har kunnat fatta "den unge diktarens intentioner". Han saknar 

en acceptabel styrande princip i eller bakom romanen. Så vill jag tolka 

Bööks negativa omdöme att "verklighetsstoffet" ordnats efter "främman

de, rent dekorativa principer". Han förutsätter att det finns ett objektivt 

"verklighetsstoff' före och utanför romanen. Och mellan dessa, mellan 

verkligheten och romanen, placerar han "den brytande linsen", varmed 

Böök i detta fall avser författaren eller författarens fantasi, som alltså bör 

vara organiskt relaterad till båda för att verkligheten ska förbli verklig 

och romanen framstå som sann och inte som en "vanställning".21 

Vi Bookar, Krokar och Rothår är emellertid inte alltigenom "overklig" för 

Böök, ty "enstaka detaljer kunna förefalla trovärdiga, men helheten sak

nar psykologisk konsistens." Han känner alltså igen vissa detaljer, dock 

endast så "som man känner igen de tarfliga glasskärforna i kaleidoskope-

tas brokiga, praktfullt overkliga ädelstensskimmer på duken". Skimret 

på duken är alltså "overkligt" trots att det kan ses av alla och därför 

borde kunna tillerkännas en objektiv existens. När han kallar det "overk

ligt" avser han förmodligen det faktum att skimret inte är ett resultat 

av skärvornas inneboende egenskaper, endast i kaleidoskopet kan de 

skimra som ädelstenar. Skärvornas sken är alltså praktfullt, men bedräg

ligt. Tittar man noga så kan man känna igen skärvorna för vad de är, 

nämligen "tarfliga" glasbitar. 

Det intressanta är emellertid att Böök använder just termen "overklig" 

för att frånkänna kaleidoskopet sanning eller konstnärligt värde. Han 

använder termen som en synonym för termer som vilseledande eller falsk. 

Detta kan jämföras med att han karaktäriserar romanen som "en värld 

där tyngdlagen saknar giltighet", vilket alltså berodde på att "den bry

tande linsen" inte var organiskt relaterad till den. Resultatet blir att den 

"handfastaste och trivialaste verklighet upplöser sig till ett virrvarr af 

besynnerligheter och marionettuppträden". Både för kaleidoskopet och 

för romanen gäller alltså, i Bööks beskrivning, att det naturliga, det orga

niska, och därmed det verkliga och sanna satts ur spel. 

När naturlagarna åsidosatts blir resultatet ett bedrägligt sken i det ena 

fallet och kaos i det andra, anledningen är i bägge fallen densamma. 

Och det kaotiska är lika "overkligt" som kaleidoskopets falska ädelste

21 Böök använder ibland termen "brytande lins" eller "brytande medium" för att beteckna 

en romans centralgestalt, den blir då förbunden med det han kallar ett verks "konstnärliga 

idé". Jfr. nedan, Bööks recensioner av Loewenhistorier, 1913 och Två släkter, 1914. 
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nar. Men Böök säger inte bara att Vi Bookar, Krokar och Rothår är kaotisk. 

Han karaktäriserar den också som en serie "marionettuppträden". Hur 

kan romanen samtidigt beskrivas som ostrukturerad och kaotisk å ena 

sidan, och för hårt styrd å den andra? Och av vilken anledning är den 

ett misslyckande? 

Böök liknar romanen vid ett kaleidoskop för att visa på romanens bris

ter. Granskar vi analogin i termer av konst- och verklighetsuppfattning 

så blir det klarare varför han dömer ut romanen. Ett kaleidoskop är kon

struerat så att mönstren alltid blir symmetriska. Mekanismen frambring

ar symmetrin, däremot kan den inte påverka de enskilda skärvornas läge 

eller mönstrens inbördes ordning. Det enskilda mönstret är därför samti

digt fullständigt mekaniskt determinerat och totalt slumpmässigt sam

mansatt. Produktionen av mönster består av en serie avslutade moment. 

Skärvorna, mekanismen och den person som vrider kaleidoskopet, "sam

arbetar" i denna produktion. Men detta samarbete är inte "organiskt", 

och det leder inte med nödvändighet till ett specifikt mönster. Man kan 

därför inte tala om någon allenarådande, ordnande princip bakom det 

enskilda mönstret, varken någon naturlig eller någon konstnärlig prin

cip, om man med detta, som Böök, menar författarintention. 

Detta kan jämföras med de principer Böök menar styr Vi Bookar, Kro

kar och Rothår. Det han kallar "främmande, rent dekorativa principer" 

blir, genom sammanställningen med kaleidoskopet, liktydigt med det 

mekaniska och avsiktslöst ihopkomna. Sådana principer skapar inte 

konst, åtminstone inte för Böök. Han framhåller ju att trots att Bergman 

har "en begåfning för det konstruktiva, en lust att skapa och sätta i rörel

se vidsträckta fantasimiljöer", så blir resultatet denna gång bara "ett 

virrvarr af besynnerligheter och marionettuppträden". 

Den konstnärliga avsikten är alltså avgörande för Bööks resonemang 

kring Vi Bookar, Krokar och Rothår. På basen av dess närvaro eller från

varo kan han skilja mellan det mekaniskt konstruerade och det organiskt 

skapade. Det är viktigt för Böök att få fram att det är en kvalitativ och 

absolut skillnad mellan den mekaniska leksaken och konstverket. Därför 

måste också det han kallar "en begåfning för det konstruktiva" definie

ras som sekundärt, det gäller alltså kategorier som intrig, fabuleringsför

måga osv. De antas höra till en lägre, icke-konstnärlig, eller för-konst-

närlig nivå. Det konstnärliga tillhör en högre nivå, en annan ordning. I 

denna recension beskrivs det i termer som "psykologisk konsistens". I 

ett annat sammanhang talar Böök om konstens "eviga lagar".22 Han 

22 Böök, F., Oscar Levertin och professor Lidforss. En karaktäristik och en polemik, 1910, s. 14. 
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använder alltså termer som gör det möjligt för honom att tilldela sig själv 

rollen som högsta dömande instans, eftersom han kan anse sig kompe

tent att bestämma dessa termers rätta innebörd. Men inte bara det. Vill 

man vara elak, så kan man säga att det måste vara viktiga frågor som 

behandlas, och därtill måste de lösas på rätt sätt. Och vad som är vik

tigt och rätt, det vet Böök. 

Expressionsestetik, men med förbehåll 

Nu kan det verka som om Bööks krav på skönjbar författaravsikt, liksom 

hans krav på trovärdig verklighetsåtergivning, skulle göra honom till en 
tidstypisk representant för den då vanliga expressionsestetiken, vars 

grunddrag kan definieras som en dubbel ambition att uttrycka en person

lighet och avbilda ett stycke verklighet och en faktisk erfarenhet. Expres

sionsestetiken, så definierad, skulle emellertid medge en alltför "öppen" 

hållning för Böök. Snart sagt alla som har haft anledning att studera 

Böök har framhållit att hans ståndpunkt i estetiska spörsmål är moralis

tens, både i den äldre och den moderna bemärkelsen av ordet, snarare 

än estetikerns.23 För honom är det expressionsestetiska projektet miss

riktat på två sätt. Med den alltför verklighetsnära konsten riskerade 

gränsen mellan konst och liv att upplösas, med bristande kontroll och 

kaos som effekt. Det personliga uttrycket kunde å andra sidan i sin extre

ma form bli alltför särpräglat och privat för Bööks smak. Därmed kan 

det inte göra anspråk på allmängiltighet eller konstnärligt intresse. Bööks 

konstsyn kan därför närmast beskrivas som en kvardröjande idealrea
lism. 

Ar 1914 framhöll Böök kritikern Irwing Babbitt som ett föredöme i 

kampen mot "den själlösa naturalismens och den moderna individualis

mens utsväfningar".24 Liksom Böök själv insåg denne att: 

Ofvanför den individuella nyckens och de tillfälliga fenomenens värld fin

nes det ett de förnuftiga ändamålens rike /.../ och utan en idealistisk öf-

vertygelse därom blir det estetiska likaväl som det etiska omdömet omöj-

ligt.25 

23 Göran Hägg betraktar moralist-aspekten som så viktig att den ingår i rubriken till det 

kapitel där Böök behandlas. Hägg, G., "Idéhistoriker och moralist — Fredrik Böök", Över

talning och underhållning, 1978. 

Jfr. även Jaensson, K., Fredrik Böök som litteraturkritiker, 1939. 
24 Böök, F., Essayer och kritiker 1913-1914, 1915, s. 312. 
25 ibid. 
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Denna insikt, menar Böök, bör kunna återföra konsten till den rätta vä

gen: 

Det allmängiltiga, icke det säregna eller hyperindividuella, det sunda, icke 

det patologiska eller intressant förvridna, det lifsdugliga och harmoniska, 

icke det brustna eller måttlösa, det klart besinningsfulla, af vilja och för

nuft behärskade, icke det laglösa upproriska eller känslofrossande — så te 

sig ånyo för allt flera de högsta tinnar, som dikten kan sträfva att bestiga, 

och där människorna kunna hämta klarhet och styrka.26 

Med ett uttalande som detta har Böök ansetts plädera för en sorts ext

rem "vardagsrealism" och en moraliserande prydhet som endast tillåter 

att det "normala" och det "sunda" skildras i konsten.27 Detta vill jag 

problematisera något. Det Böök säger här är att konsten måste sträva 

mot, inte nödvändigtvis att den måste utgå ifrån, det sunda, harmoniska 

osv. — Visserligen kan man hitta belägg även för en sådan åsikt hos 

Böök, men inte just här.28 — Av detta citat kan vi dra den slutsatsen 

att Böök inte primärt anklagade Bergman för att han skildrade fel sorts 

människor eller händelser, utan för att han gjorde det på fel sätt. Även 

långt senare blev han orolig när Bergman skrev "som om han inte hade 

full kontroll över sina skapelser"29 Och det är kontrollen över "hel

heten" som är ett måste, att bara behärska de konstnärliga "tekniker

na" är inte nog. Bristande kontroll är för Böök detsamma som bristande 

förmåga att skilja mellan viktigt och oviktigt, mellan sant och falskt, 

detsamma som bristande insikt i vad som är "allmängiltigt" och "lifs-

dugligt". 

Men konsten far heller inte bli för "verklighetsimiterande". Anled

ningen till detta diskuterar Böök i en essä om Yrjö Hirns estetik. Hirn, 

säger Böök, 

påpekar träffande, att litteraturens förslappande och kraftstjälande in

verkan på motståndssvaga läsare ökats i samma mån som litteraturen 

26 Böök, 1915, s. 313. 
27 Ek anför detta som exempel på att Böök kräver "en skildringskonst som endast tar fasta 

på den sunda och normala okomplicerade vardagsmänniskan, en karaktäriseringskonst 

som främst syftar mot en teckning av det typiska, inte det individuella" och tillägger: 

"Mera diametralt olika ståndpunktstaganden ifråga om vad som utgör /.../ en sann psyko

logisk skildring än Bööks och Bergmans kan knappast tänkas". Att de hamnade i en mot

satsställning är sant, däremot stämmer Eks definition av Bööks krav inte riktigt överens 

med det citat han hänvisar till. Ek, S., BLM, nr. 4, 1964, s. 275 f. 
28 Att kravet på "friskhet" och "sundhet" var gängse bland kritikerna, t. ex. hos Böök, 

ännu under 1920-talet har Gunilla Domellöf visat i sin avhandling "loss är en mångfald levan

deKarin Boye som kritiker och prosamodernist, 1986, s. 10 ff. 
29 Böök, F., SvD 18.12.1923. 
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trognare anslutit sig till den yttre verkligheten och genomsnitts till va-

ron.30 

Det som händer, menar Böök, när litteraturen på detta sätt närmar sig 

verkligheten, är att för läsaren kan "de estetiska och de utomestetiska 

upplefvelserna sammansmälta och det egna jaget bli ett litterärt 

motiv".31 En sådan sammanblandning, där läsaren alltså förmodas bli 

oförmögen att skilja mellan dikt och liv, är skadlig både för läsaren och 

för litteraturen. Läsaren bör inte ges tillfalle att identifiera sig med det 

han läser så till den grad att han tycker sig läsa om sig själv. En littera

tur som enbart gestaltar det privata tycks till och med fylla Böök med 

äckel.32 Den "stora diktningen" upprätthåller den för Böök så viktiga 

distinktionen mellan konst och verklighet: 

Den stora, fantasiburna och verklighetsomformande diktningen är icke li

ka lätt att missbruka: de som mist sitt naturliga förhållande till verklighe

ten genom att ha frossat i Schillers eller Shakespeares diktvärld torde vara 

lätt räknade, medan hvem som helst sett exempel på hur veka, passiva 

naturer suggererats och förgiftats genom studiet af dekadenta novellister 

af tredje eller Çârde rang, hvilkas förstucket sentimentala skildringar af 

melankoliska ynkryggars sexuella olycksöden på dem gjort ett skakande 

intryck.33 

När Böök här talar om en "verklighetsomformande diktning", innebär 

det inte att han menar att litteraturen borde, eller skulle kunna, omforma 

verkligheten. Han använder termen för att beskriva en diktning som är 

motsatsen till den verklighetsimiterande, och avser alltså en diktning där 

skillnaden mellan fantasi och verklighet blir så tydlig att läsaren inte kan 

ta miste på vad som är vad. 

Bööks skräckexempel på det otillbörliga överskridandet mellan konst 

och verklighet är "utilisterna och de tendentiösa samhällsförbättrarna" 

samt "esteticisterna".34 Om "utilisterna" säger Böök att de "må försöka 

att förlägga konstens mål i det praktiska handlandets värld: konsten skall 

ofelbart vissna bort och steriliseras sedan den beröfvats sin lifsluft, frihe

ten".35 "Esteticisterna" å andra sidan "må försöka att betrakta konstver

ket som absolut själfandamål och pocka på dess oafhängighet af alla 

30 Böök, 1915, s. 271. 
31 ibid. 
32 Böök, 1910, s. 14. 
33 Böök, 1915, s. 271. En av de "fjärderangens novellister" som åsyftas är förmodligen 

Hjalmar Söderberg, en annan Herman Bang. 
34 Böök, 1915, s. 269. 
35 ibid. 
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moraliska och mänskliga hänsyn: den blod- och kraftlösa, likgiltiga och 

döda formkonst som de frambringa är den bästa dementien på deras 

teorier."36 — Som så ofta använder Böök naturmetaforer för att driva 

sina teser och låta påskina att de är lika förankrade i objektiva lagar som 

naturvetenskapens teorier. 

Utvägen för konstnären ur utilismens och esteticismens faror, finner 

Böök, liksom Hirn, i Schillers tanke att konsten måste ses i relation till 

motsättningen mellan nödvändighet och frihet, ty: 

denna aldrig försonade spänning är, såsom Hirn träffande visat, konstens 

innersta lifsprincip. /—/ Konstnären är i själva verket hänvisad att lefva 

på en olöslig antinomi /.../ och det gäller för honom att hålla båda lederna 

af motsägelsen aktuella för sig. Han skall stå midt inne i verklighetens och 

lifvets högflod /.../ men midt i nödvändighetens tvång skall han i sin konst 

sträcka sig efter skönhetens blå himmel och den begärlösa frihetens klar

het.37 

Men även om Böök håller med Hirn om att konstnären bör arbeta i 

medvetande om denna antinomi, ser han sig tvungen att gå emot Hirn, 

när denne tar avstånd från "det idealestetiska", vilket Böök preciserar 

som "det harmoniskt sköna". Detta framstår för Hirn som "fadt och lif-

löst."38 För Böök däremot framstår harmonin och "den lyckliga jäm

vikten" i konstverket som eftersträvansvärd. Harmonin, som han också 

kallar "det enkelt sköna", förutsätter nämligen "hos skalderna och konst

närerna de egenskaper, som äro mest sällsynta af alla: en full behärsk

ning af uttrycksmedlen, en harmonisk lifsåskådning och den stora, dju

pa, lyckliga naiviteten. Vi taga tacksamt emot undret".39 

Böök föreställer sig att vissa skillnader är stabila och naturgivna. En 

sådan är skillnaden mellan konst och verklighet. Endast om den rätta 

distansen upprätthålls antas konsten kunna fylla sin uppgift, och den 

organiska harmonin uppnås. I en föreläsning som Böök höll 1912, över
tar han Kants definition av "det estetiska lifvet"; till skillnad från "det 

teoretiska lifvet" där vi "kunna inrikta oss på att utforska orsakssam

manhangen", eller "det praktiska lifvet", där vi "göra tingen till objekt 

för vårt handlande, söka forma dem med viljan till öfverensstämmelse 

med våra sedliga ideal", så innebär det estetiska livet ett "intresselöst 

välbehag".40 När därför människan 

36 ibid. 
37 Böök, 1915, s. 269 f. 
38 Böök, 1915, s. 265. 
39 Böök, 1915, s. 265 f. 
40 Böök, F., Svenska studier, 1913, s. 12. 
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förmår höja sig öfver nuets kraf, när hon förmår betrakta tillvaron som 

sken, som skådespel, då har hon undanryckt sig nödvändighetens bojor 

och nått friheten. /—/ Den estetiska skönheten är produkten af fri betrak

telse. Väl att märka: skönheten är icke något stoffligt, är icke en egenskap 

hos de eller de föremålen utan den är ett sätt att betrakta ett föremål hvil-

ket som helst. /—/ Genom den estetiska inbillningen träder verkligheten 

i beröring med idéerna, förskönas och besjälas.41 

Böök är emellertid noga med att framhålla att detta inte gör vare sig 
konsten eller konstnärens hållning till en "verklighetsflykt i vanlig ytlig 

mening".42 Och den som bäst förmått demonstrera detta, enligt Böök, 

är Schiller: 

Just därför att han uppfattar verkligheten och lifvets strider med ett så 

djupt och manligt allvar, just därför att hans frihetsälskande sinne så in

tensivt känner det ofrånkomliga tvånget, den nödvändiga begränsningen 

inom realiteternas värld, just därför är hans längtan efter idéernas fria 

rike så oemotståndligt stark. Men han är genomträngd af den öfvertygel-

sen, att verklighetens sanna och innersta väsen visar sig renare i den este

tiska betraktelsens form än i hvardagslifvets bekymmer. Konstens uppgift 

ligger ickte i det absoluta, i det transcendenta /.../ utan i verkligheten 

uppfattad under frihetens kategori.43 

Här blir det tydligt varför Böök inte är beredd att tillerkänna Hjalmar 

Bergman rätten att ge sin subjektiva version av verkligheten, om han 

inte först har visat att han vet hur den "verkliga" verkligheten är beskaf

fad, dvs. den verklighetsbild som omfattades av kritikern. Detta motsägs 

till synes av att Böök lägger så stor vikt vid själva betraktandet. Detta 

betraktande förutsätts emellertid inte vara subjektivt på något sätt, utan 

det bör vara objektivt och endast lyda under "frihetens kategori". Om 

vi jämför denna konstsyn med t. ex. Zolas konstdefinition, nämligen att 

konst är ett stycke verklighet sedd genom ett temperament, så ser vi att 

det subjektiva element som inryms i denna definition helt och hållet sak

nas i Bööks. För Böök är såväl verkligheten som friheten, idéerna, skå

dandet och konsten i princip överindividuella och därmed, objektiva 

kategorier. Därför tänker sig Böök att det finns vattentäta skott mellan 

fantasi, inspiration och klarsyn å ena sidan, och fantasmagori, inbillning 

och bedrägeri å den andra. Enligt hans sätt att resonera är fantasmago-

rin "fel" eller falsk därför att den är alltför subjektiv, alltför privat. Och 

41 Böök, 1913, s. 13 f. 
42 Böök, 1913, s. 14. 
43 ibid. 
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eftersom det privata i hans definition är motsatsen till det allmänmänsk

liga, det allmängiltiga, så kan det inte vara sant, möjligen kan det räk

nas till kategorin "det ännu-icke-integrerade". Endast det organiskt inte

grerade kan enligt Böök vara meningsfullt, som vi såg i recensionen av 

Vi Bookar, Krokar och Rothår. Det organiska sammanhanget är också den 

meningsgivande instansen. 

Kritikerns rätta värderingsgrund 

Konsten bör alltså betraktas och behandlas som delvis autonom, den 

måste lyda sina egna lagar, men dessa är i sin tur underställda mera 

allmänna lagar. Och på dessa antas kritikern kunna basera sina värde

ringar. Detta synsätt demonstreras i Bööks essä om Oscar Levertin.44 

"Historikern och kritikern måste jämföra och värdera" skriver Böök, 

"han måste kunna motivera skillnaderna mellan det högre och det lägre 

i konsten", kritikern kan inte undkomma "artisteriets kaos utan att gripa 

till de intellektuella och moraliska kategorierna".45 

Därför underkänner han "l'art pour I'art-teorien". Och han fasar för 

möjligheten att nödgas jämställa "den vansinniges suggestiva återgif-

vande af en vanställd, skräckupplöst och af tvångstankar behärskad före

ställningsvärld med Goethes harmoniska världsbild, byggd på djup 

forskning och lugn visdom, på djärf intuition och religiös ödmjukhet".46 

— Denna essä var ett inlägg i strindbergsfejden 1910. Syftet med denna 

essä är att ärerädda Levertin från etiketteringen "esteticist". Problemet 

är bara att Levertin själv har bekänt sig till Part-pour-1'art estetiken. 

Böök vill emellertid visa att Levertins konstuppfattning trots allt har en 

annan förankring. 

Böök inleder med att l'art-pour-1'art doktrinen kan vara "en oumbär

lig reaktion mot en dogmatisk innehållsestetik".47 Sedan framhåller han 

att det var just i en sådan situation som Levertin tog ställning för den: 

Den esteticism, som Levertin och hans generation omfattade, var betingad 

af oppositionen mot en svensk estetisk idealism, som saknade lefvande tra

dition på alla områden af dikten utom den retoriska lyrikens och som af 

bekvämlighet föredrog helgdagens ortodoxt upprepade, en gång för alla 

44 Böök, 1910. 
45 Böök, 1910, s. 13 f. 
46 Böök, 1910, s. 14. Målet för Bööks angrepp är Strindberg. 
47 Böök, 1910, s. 13. 
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fastslagna moraliska facit framfor den pröfvande och oroliga beröringen 

med starka och lidelsefulla psykologiska verkligheter. /—/ Men när resul

taten nåtts och brygden klarnar, då visar det sig, att de eviga lagarna, om 

än i en ny och kanske fördjupad affattning, behålla sin giltighet.48 

Att Levertin insåg "de eviga lagarnas" giltighet och återvände till dem 

är Böök övertygad om, för när Levertin 
ur teoretisk och etisk synpunkt kritiserade teserna i Söderbergs 'Doktor 

Glas5, då var han fast medveten om att han därmed reducerade verkets 

värde. /—/ Och när han vägrade att erkänna t. ex. 'Dödsdansen' för hög 

konst, fastän han icke var blind för den 'ohygglighetens energi', som präg

lade några av dess scener, då var det på grund af en moralisk värdering 

af den hatfullhetens, den grymhetens och ursinnets anda, som fyller detta 

verk.49 

Så handlar alltså den kritiker som vet att rätt värdera konsten! 

Böök placerar kritikern i en överordnad eller snarare, undandragen 

position. För hur, eller vem, ska avgöra när den tid är inne då en prövan

de och experimenterande hållning är tillåten? När har resultaten nåtts? 

Vilka resultat? Och vilka är de eviga lagar som alltid kommer att gälla? 

— Denna dualistiska tankemodell, där det överordnade ledet förlorar sig 

i en metafysisk "evig sanning", återkommer ständigt i Bööks argumente

ring. 

Bööks konstsyn och retorik 

Det är typiskt för Bööks retorik, grundad på politisk och estetisk konser
vatism, moralism, organismtänkande och ideal- och harmoniestetik, att 
han argumenterar med hjälp av enkla oppositioner, där det ena ledet 

förutsätts vara underordnat det andra, och där en försoning framstår som 

både möjlig och eftersträvansvärd. Nar han har etablerat en opposition 

och bestämt vilket led som är det primära, kan det underordnade ledet 

definieras som en mindre viktig del i ett organiskt sammanhang. Om det 

inte låter sig integreras definierar han helt enkelt ut det underordnade 

ledet som ovidkommande. Så hanterar han det han ser som falskt, yt

ligt, sjukt eller på annat sätt defekt liksom också slumpen. Slumpen kan 

aldrig vara produktiv enligt Bööks sätt att se, den är endast ovidkom

mande. Allt detta ser han som något yttre, systemvidrigt, oorganiskt och 

48 ibid. 
49 Böök, 1910, s. 14 f. 
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dött, dvs. som slaggprodukter som den levande organismen måste göra 

sig av med för sitt eget bästa. Det överordnade ledet däremot fungerar 

som en "gudsterm". Till detta räknar Böök kategorier som Folksjälen,50 

Nationen, Konsten eller andra abstrakta kategorier som kan tänkas skri

vas med versai. Detta överordnade led definieras som organismens 

grundval, dvs. det led som förutsätts ge helheten mening. Samtidigt fun

gerar också detta led som "dömande" instans för det sammanhang som 

det strukturerar. Moralisten måste ju vara säker på att känna den riktiga 
dömande instansen för att kunna fungera som moralist. 

Även om Böök själv ansåg sig kompetent att döma mellan sant och 

falskt, mellan viktigt och oviktigt, var det dock hans position som en av 

landets ledande litteraturkritiker som också gav honom makten och rät

ten att göra det. 

Med sina krav på att gränsen mellan konst och liv inte fick överskri

das, dvs. att konsten inte far vara för privat eller för indragen i den samti

da verkligheten, bör Böök ha haft ytterligt svårt att möta verk som hade 

kvaliteter som närmade sig dem som Michail Bachtin menar känneteck

nar en roman, enligt den definition jag skisserat ovan. I än högre grad 

gäller det den "dialogiska" romanen. Eftersom Bergmans romaner under 

tiotalet kom att präglas av långt driven "dialogicitet", vilket ska demon

streras i romananalyserna, framstår den negativa hållning Böök intog 

närmast som oundviklig. 

I recensionerna av Vi Bookar, Krokar och Rothår var Böök den ende som 

talade om författaren som en "mystifikatör", om romanen som en serie 

"marionettuppträden", om berättartekniken som jämförbar med den 

mekaniska leksakens och om skildringen som "overklig". Från och med 

recensionerna av Loewenhistorier prövar nästan varje kritiker denna karak-

täristik för att beskriva Hjalmar Bergmans romankonst. 

Från Loewenhistorier till En döds memoarer 

Loewenhistorier utkom i april 1913. Romanen består av tre avdelningar, 

var och en med namnet på en gård som titel. Avdelningarna har en ge

mensam huvudperson, Leonard Loewen, och det är hans öden och även

tyr i respektive gård som romanen kretsar kring. Berättelsen förs i jag
form. Sammantagna kom dessa aspekter att spela en viktig roll för kriti

50 "Folksjälen" betraktas som överordnad kategori och sanningsinstans i t. ex. essän "Mau

rice Barrés", Böök, F., Studier och Strö/tåg, 1911. 

47 



kernas genrebestämning av den. 

John Landquist (DN 11.5.1913) sade sig ha haft svårigheter: "Man 
vet inte riktigt var man har dess bisarra hjälte". Jag-formen tycks ha 

vilselett Landquist: "läsaren, som i början ansträngt sig att lösa den 

smala hr Loewens gåta, lugnar sig småningom med övertygelsen att han 

är en ganska tom figur; det är endast bifigurerna och miljöerna, vilka 

han förmår måla rikare än sig själv, som kvarhålla läsarens intresse vid 

boken". Först i tredje "novellen" anser därför Landquist att "läsaren 

blir riktigt varm i kläderna". Här har Bergman hittat den miljö av 

"främmande äventyrare", av "gamla minnen" och "familjehemligheter" 

som passar hans berättartalang, eftersom Bergman "älskar att förbinda 

det vardagliga med det aparta". 

Hans konst är en förening av realism, romantik och romantisk ironi. Men 

denna ironi, som ömsom deltar med, ömsom begabbar sina arma figurer, 

som behandlar dem som marionetter, som skuggor /.../ ger också läsaren 

en känsla av osäkerhet och åt karaktärsteckningen stundom brist på be

stämdhet. 

Trots förväntningar på ett "realistiskt" porträtt, lät han sig nöja med 

en spännande äventyrshistoria i en "apart" värld av "skuggor" och 

"marionetter". Berättartekniken gör visserligen Landquist osäker, men 

inom ramen för den äventyrsberättelse han läste accepterade han den. 

Fredrik Böök (SvD 21.7.1913) tar också upp marionettmetaforen i sin 

recension, men värderar den denna gång positivt. Böök var överhuvudta

get mycket välvilligt inställd till Loewenhistorier. Intressant nog använder 

han i stort sett samma kriterier för att berömma denna roman, som han 

använde för att definiera Vi Bookar, Krokar och Rothår som misslyckad: 

Det är en spöklik värld, en oförklarlig fantasmagori,som styres af andra 

lagar än de vanliga, och man vänjer sig snart nog vid att finna något natur

ligt och logiskt i uppträden, som i ett annat sammanhang skulle förefalla 

en alldeles orimliga. Den egendomliga begåfning, som Hjalmar Bergman 

äger, att uppbygga och sätta i rörelse en grotesk värld af förbluffande 

overklighet /.../ har knappast förr fatt en så lyckad och meningsfull an

vändning som här; det står en fritt att skrifva hvad man vill på det brytan

de mediets räkning /.../. 

Att Böök kunde värdera Loewenhistorier positivt sedan han karaktäriserat 

den på detta sätt skulle vara alldeles orimligt, om det verkligen var så 

att han endast accepterade det "sunda" och "normala" som utgångs

punkt för litteraturen. Sin uppskattning summerar Böök på följande sätt: 

Hela denna invecklade apparat behärskar emellertid Hjalmar Bergman 

med förvånande säkerhet /vilket gör att/ skådespelet har någonting af det 
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på en gång påtagligt realistiska och obeskrifligt mysteriösa som frapperar 

i ett lyckadt marionettspel. 

Böök beklagar emellertid att Loewenhistorier inte håller vad den lovar ända 

till slutet. Han delar således inte Landquists uppfattning, att den sista 

delen är den bästa. Tvärtom, menar Böök att hela romanen där förlorar 

sin "konstnärliga idé". Liksom Landquist karaktäriserar Böök den sista 

berättelsen som "en hel äfventyrsroman med riktiga stänk af kriminal-

och detektivberättelsens säregna tjusning". Men i detta sammanhang 

vill han inte acceptera en sådan berättelse: 

Den psykologiska halten i dessa förvecklingar är minimal, sammanhanget 

med Loewens öde obetydligt, och det hela är så groft osannolikt att man 

inte förmår intressera sig för det, så mycket mindre som man inte längre 

kan använda Loewens excentriska sinnestillstånd som förklaring. 

Att Böök kunde använda Loewen som "förklaring" var viktigt, vilket 

skulle visa sig när han recenserade Två släkter ett år senare. I Loewen

historier var det framfor allt tre faktorer som gjorde att Böök kunde upp

skatta den. Det första var att han kunde urskilja en "konstnärlig idé", 

trots att denna sedan gick förlorad. Det andra var att dess "förbluffande 

overklighet" kunde förankras i Loewens onormala psyke och ses som ett 

symptom på detta. Därigenom upplevde Böök att distinktionen mellan 

det normala och det onormala upprätthölls. Slutligen uppfattade Böök 

skildringen av "det brytande mediet" självt, vilket alltså denna gång 

betyder romanens huvudperson, som psykologiskt trovärdig. Det "egent

liga värdet" i romanen, säger Böök, är "själfva karaktäristiken af den 

abnorme, urspårade och besatte Leonard Loewen". Böök avslutar med 

en eloge till Bergman för den inblick han fatt i ett psyke som Loewens: 

han är en trist och makaber dekadent in i hjärteroten, med all sin blyga 

ömhet och altruistiska känslighet. Med onekligt raffinemang och med stor 

brio har Hjalmar Bergman återgifvit den sällsamma dagern öfver hans 

brustna och förlamade värld. 

Landquist läste Loewenhistorier som en spännande äventyrsroman och fick 

några vältecknade miljöer och bifigurer på köpet. Böök fick en inblick i 

ett abnormt psyke. Båda uppskattade romanen. 

Anders Osterling (signaturen A.O., GHT 25.8.1913) var också i hu

vudsak positivt inställd. Han accepterade Loewen som "reflexionsspe

gel" och menade att "även avskrädeshögen är stundom en utsikts

punkt", även om de "flesta av dessa figurer äro sådana, att deras bekant

skap är angenämast i bokform, viket givetvis ej ur litterär synpunkt inne

bär något klander, tvärtom". Osterling ifrågasätter emellertid Bergmans 

sätt att skildra dessa. Visserligen "är det ju så, att själsskildringens konst 
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verkligen har ett tycke av svart magi. I litteraturen har vi alla rätt att 

tro på trolldomsgåvan." Österling menar dock att denna roman inte rik

tigt håller måttet, den framstår för honom som en förvirrande blandning 

mellan "falskt och äkta". Bergman är en "mystifikatör" som "stundom 

nöjer sig med trollkonster av enklare slag, med en fingerfärdighet som 

är fjärran från all mystik". Kritiken riktar även han främst mot roma

nens tredje avdelning eller "det okonstnärligt detektivmässiga i tripty

kens tredje tavla". Österlings slutomdöme blir dock positivt. "Inom den 

yngre författargenerationen har Hjalmar Bergman ingen medtävlare i 

fråga om den stålkalla psykologiens konst". Därför är Loewenhistorier 

Bergmans viktigaste bidrag till den aktuella litteraturen. Österling såg 

uppgiften som psykolog som så viktig att han önskar att Bergman "unna

de sin oroliga inbillning en smula tålamod; han löper eljes fara att matta 

ut sig med formlösa hugskott". 
Både Olof Rabenius (StD 28.8.1913) och signaturen Philinte (Nils 

Erdmann, NDA 21.6.1913) ställde sig helt negativa. Huvudpersonen var 

oacceptabel som "utsiktspunkt". Rabenius skriver att Loewen är en för 

"svag motvikt mot den kompakta vidrighet, som de öfriga utgöra". Följ

den är att den "filosofiska höjd, hvarifrån han skall betrakta dem, är 

minimal, och någon humor eller ironi tyder icke på en friare och öfverläg-

snare blick öfver dem". Rabenius finner att denna roman saknar allt 

man har rätt att kräva av ett fullgott arbete: "Det är ingen skarp teck

ning, inga taflor för ögat han bjuder; konturerna brytas liksom af berätta

rens egna subjektiva betraktelser." Där saknas också "personteckning", 

och allt som återstår är ett "simpelt intrigspel". Till slut jämställer Rabe

nius Loewenhistorier med "den ledsamma boken Vi Bookar, Krokar och 

Rothår". Båda har en "tröstlös syn på människolifvet". Rabenius av

färdar därefter Loewenhistorier, liksom hela den genre han menar att roma

nen tillhör: "Den misantropiska realismen /.../ börjar nu i vår litteratur 

verka schablonmässigt tråkig." 
Nils Erdmann återknyter först till Bergmans tidigare verk, däribland 

Vi Bookar, Krokar och Rothår som han kallar "en särdeles ledsam bok". 

Han finner att författarskapet genomgått "en nedåtgående utveckling". 

Loewenhistorier är visserligen originell, säger Erdmann, ty "händelseför

loppet utspelas inte utom, men inom hjälten". Men sedan griper han 

till kaleidoskopmetaforen för att förklara romanens brister. "Det är ge

nom mediet af denna kaleidoskopartade konstprodukt vi andra stifta 

bekantskap med både miljö och människor". Och därför, menar Erd

mann, måste man ställa stora krav på "hjältens förmåga att se". Han 

finner att hjälten inte håller måttet; trots sin "kinematografinbillning" 
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är han inte "i stånd att framföda annat än kaos, som speglar den upp-
och nedvända värld han tillhör, utan att poetiskt förklara eller filosofiskt 

förstå den". Hela skildringen blir därför "föga njutbar" för Erdmann, 

och det hela förvärras ytterligare av "mediets oändligt pretentiösa later" 

och av att "bokens mest spännande afdelning /den tredje/ hvilar på en 

godtköpsromantik, hvilkens värde man helst talar tyst om". 

Rabenius och Erdmann kan trots allt tänka sig att Loewenhistorier äger 

ett visst mått av dokumentär sanning, dvs. att "den kompakta vidrighe

ten" som skildras existerar. Men med sin idealrealistiska hållning vill 

de förbjuda att den skildras så som i denna roman. En "pessimistisk lifs-

syn" eller en "kompakt vidrighet" får inte stå oemotsagd enligt Rabe

nius och Erdmann. Den måste betraktas ur "filosofisk höjd" eftersom 

de anser litteraturens uppgift vara att "poetiskt förklara och filosofiskt 

förstå". Enligt dessa kritiker måste alltså det "sunda" vara både ut

gångspunkt och mål. På denna punkt skiljer de sig från Böök. 

Birger Baeckström (signaturen B. B-m, GP 7.6.1913) kunde däremot 

inte tänka sig att en sådan värld som den i Loewenhistorier existerar annat 

än i författarens fantasi. Baeckström inleder med att konstatera, att Berg

man alltid velat "uppträda som mystifikatör" och att han då kunnat 

uppvisa "en obestridlig fantasirikedom". Trots det "stod det alltid som 

en vägg mellan hans personer och lifvet, i bästa fall en glasvägg, men 

därute hade de aldrig varit /.../. De voro resultatet af någon sorts själf-

alstring". Detta anser han gäller även för Loewenhistorier. Baeckström 

säger sig inte begripa någonting, ty "alla upplysningar äro så fragmenta

riska som möjligt". Han håller för troligt att det hela är ett "manér, och 

man börjar misstänka att författaren tror ofördelaktigt om ens intelli

gens. Har han anspråk på att man ska duperas af ett så mekaniskt förfa

rande?" Baeckström kan alltså inte avgöra om Bergman försöker driva 

med honom, men väljer sedan att tro att det är författaren och inte han 

själv som är ointelligent. Han avslutar med en omisskännligt bööksk for

mulering: "Men en viss icke oberättigad oro måste man känna, upp

blandad med någon förvåning öfver att en så begåfvad man kunnat råka 

på så underliga afvägar." 

Carl David Marcus (signaturen C. D. M-s., AB 23.6.1913) värden ende 

som inte uppfattade Loewenhistoriers värld som en kvalitativt annorlunda 

värld än den "verkliga" eller som en "mystifikation". Han berömmer 

Bergman särskilt för andra avdelningen, "Thoméi gård" som han jämför 

med "Martin Kochs gripande arbetarroman från i höstas": 

Det djuriskt slöa och slappa liv, som föres här, hopningen av förkomna 

existenser, elakheten och snusket har Bergman lyckats skildra med en 
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stark hand och en originell syn. /—/ Det är en motgång som griper oss 

och gör oss beklämd, därför att den är skildrad efter verkligheten och kan 

anträffas i alla utkanter av svenska städer. 

Marcus beklagar dock att man i sista avdelningen är inne på "detektivro

manens mark /.../ hela händelseförloppet är alltför befangt", men han 

finner att denna anmärkning väger lätt. Verklighetseffekten överväger för 

Marcus och motiverar hans positiva slutomdöme. Dock förblir huvud

personen 

overklig, oförklarlig för oss, liksom för sig själv. /---/ Livet är blott ett spel, 

ett infall, en nyck, dikten kastar boll därmed, och det lönar sig inte att 

grubbla över orsak och mening. På det viset blir dikten lika språngartad 

som verkligheten, vilket kanske ej är så lyckligt och i längden verkar en 

smula tröttsamt. 

Det "språngartade" och nyckfulla gjorde inte denna berättelse "overk
lig" för Marcus utan bidrog till verklighetseffekten. Däremot var han 

inte så säker på att nyckfullheten var lyckad som konstnärlig metod. 

Att Marcus lyckades läsa Loewenhistorier som "realism" där ingen an

nan lyckades, berodde förmodligen på att han också läste romanen som 

en "burlesk", "där samtliga respektabla åsikter utan vidare ställas på 

huvudet." Romanens omkastade värden såg han som endast étt tillfälligt 

skämt. Därför kunde han "översätta" mellan de värdesystem som han 

själv respektive romanen representerade utan att undra över eller ifråga

sätta någondera. 

Om man ska bedöma kritikerframgången i termer av positiva och ne

gativa omdömen, så kan man säga att mottagandet av Loewenhistorier var 

ganska blandat. Av sju kritiker var tre övervägande positiva (Böök, 

Landquist och Marcus), två var helt negativa (Rabenius och Erdmann) 

och de två övriga hade en mera kluven hållning. Romanen väckte beund

ran för sin realism eller psykologiska trovärdighet, liksom för sin berät

tarteknik. När samma förväntningar kom på skam, eller när det blev för 

mycket "realism" blev man skeptisk. Författarens förmåga att "mystifie

ra" förhöll sig kritkerna avvaktande till. Hos ingen av dessa kritiker in

gav romanen en känsla av "lugn" eller "ro". De kritiker som var positi

va fick gå den till mötes med andra kriterier. 

Två släkter. Komedier i Bergslagen /, november 1914 

Två släkter är historien om två bergslagssläkters kamp mot varandra un
der mer än ett sekel, närmare bestämt under sex generationer. Roma
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nens kapitel är avslutade berättelser om enskilda personer eller händelse

förlopp, sambandet mellan kapitlen bestäms av hur dessa enskilda episo

der är relaterade till släktfejden. Berättarpositionen växlar, ibland inom 

samma kapitel, mellan den objektivt iakttagande krönikörens och den 

allvetande berättarens, ibland är perspektivet insnävat till enskilda ro

mangestalters synfält. 

I Två släkter har John Landquist (DN 10.12.1914) funnit en roman som 

han är mån om att rekommendera. Den lider nämligen inte av "den 

svaghet som någon gång tidigare kunnat vidlåda hans produktion, näm

ligen att hans figurer blivit honom karikerade marionetter i en alltför 

avskild värld för sig, så att läsaren kunnat fråga sig: vartill hela detta 

spel?" Följer man Landquists uppmaning att läsa boken så far man "lä

ra känna en författare som äger en gestaltskapande inbillning och ur 

vars diktnings fria och nyckfulla ornament framblicka egenartade och 

expressiva människoansikten". Landquist accepterar alltså Böoks be

skrivning av tidigare romaner, men hade ingen anmärkning att rikta 

mot Två släkter. 

Det var med Två släkter som Fredrik Böök (SvD 15.12.1914) ansåg att 

Hjalmar Bergman var "En missbrukad talang". Så rubricerades hans 

recension. Hans främsta invändning är att romanen är osannolik: 

Hela detta virrvarr är precis lika omöjligt i sjuttonhundratalet som i mo

dern tid /.../. Det är en rent subjektiv värld, en litterär fantasmagori, ska

pad av en kall nyfikenhet på det grymma, af en sjuk glädje vid desorgani

sationsprocessens olika fasor /.../ och varje läsare som är vid sunda väts

kor känner en instinktiv afsky för dessa meningslösa fantasiutsväfningar, 

såvida han inte är förgiftad med litteratur. 

Böök kommenterar också att han accepterade Loewenhistorier, men inte 

denna roman. Där kunde nämligen läsaren, säger Böök, "förklara de 

förvridna proportionerna /.../ som reflexer af berättarens sjuka fantasi-

lif'. I Två släkter däremot, "finnes det ingen sådan mellanhand som kan 

öfverta ansvaret för bisarrerierna". 

Liksom tidigare påtalar Böök Bergmans "drifna säkerhet i karaktäris-

tiken och öfverhufvud i yttre berättarteknik". Och liksom tidigare menar 

han att enbart detta inte kvalificerar romanen som konst. Hans avskeds

replik till Bergman löd: 

Ar det verkligen författaren omöjligt att slå in på en annan väg än den 

han nu befinner sig på, så är han ohjälpligt förlorad för den svenska littera

turen. Den leder ingenstans hän. 

Bergman vek dock inte av från sin väg. Hans följande romaner var Kome

dier i Bergslagen II och III, 1915 och 1916. Följande gång Böök skrev om 
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ett verk av Bergman var när Jag, Ljung och Medardus kom ut 1923. 

För Sigfrid Siwertz (ST4.12.1914) var det krönikestilen som gav roma

nen den "trovärdighet" som Böök förnekade att den hade: "över huvud 

måste man beundra denna stil, kort som höves en krönika, skuren ur 

levande kött och ben, men utan denna himlande, billiga medkänsla som 

värre än allt annat luckrar upp vår moderna berättarkonst". Siwertz 

jämför också romanen med den isländska ättesagan. — Inledningsvis är 

han något skeptisk till sanningshalten: 

Nog förefaller släktkrönikan att vara av en speciell Bergmansk fantastik. 

Men man skall inte vara för säker /.../. När allt kommer omkring har 

kanske författarens intressanta psyke just fatt sin grundläggande gestalt

ning av dylika traditioner och barndomsminnen. 

Siwertz accepterar dock Två släkter, både som konstverk och som san

ning. Han undrar emellertid varför just "den eländige, sönderfallande 

Jörgen Siedel V" ska fa avsluta krönikan, men antar att även det beror 

på "författarpsyket". Han frågar sig om detta tyder på "något djupt lyn

nesdrag hos författaren" och fortsätter: "Är han i sitt hjärta djup nihi
list? Eller är det bara en romantisk gest att låta alla de karaktäristiska 

silhuetterna teckna sig mot det tomma?" Vilket det än är, betonar Si

wertz att Två släkter är "ett ytterst intressant arbete av en man för sig i 

vår litteratur". 

Även Anders Osterling (GHT 23.12.1914) var imponerad av Två släk

ter. Han beundrar t. ex. "den utomordentliga skicklighet, varmed intri

gen har spunnits. Om man ej kan godtaga själva motivkretsen som en 

verklighet, måste man dock medge att det är en konsekvent och kraftigt 

belyst inbillnings värld." Han finner att Bergmans "intresse tycks ha bli

vit bergtaget av en viss fantastisk sida hos det mänskliga, kanske en natt

sida." Detta minskar dock inte romanens värde. Han saknar dock "en 

antydan till ett korrektiv, en glimt av Sofrosyne". Bergmans "pessi

mism" är trots allt inte riktigt konstnärlig. Däremot "förblir /romanen/ 

en sällsynt fängslande studie över de ödesdrigra drifterna i människona

turen". 

Ruben G:son Berg (signaturen R.G.B., GP 16.12.1914) använder inte 

det böökska sättet att beskriva Bergmans verk. Däremot delar han Bööks 

uppfattning om konstens "höghet". Han berömmer romanen för att den 

är "medvetet svårtillgänglig", och inte tillhör "det lättsmälta och modär-

na". Detta preciseras därpå, "de effekter han söker tillhöra inte dem som 

imponera på kvinnliga läsare". Berg anser att det är kvinnor som nume

ra "dikterar sina lagar för den skapande fantasin". Därför vill han "sär

skilt framhålla Hjalmar Bergmans böcker som skrivna för män. I fråga 
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om föreliggande arbete /.../ är detta ytterligare rekommendation". Han 

berömmer romanen för att vara "storartad och så säregen, att bredvid 

hans prosa Strindbergs förefaller konventionell". Förtjänstfullt är också 

att författaren är "städse sysselsatt med psykologiska realiteter". 

Erik Norling (signaturen E.N-g., AB 1.12. 1914) är på det hela taget 

likgiltig till romanen, som han anser vara "en samling skisser", skrivna 

i en "lätt och populärt arkaiserande stil", men dock "bagateller". Det 

han saknar är "den livfullhet och kraft i framställningen, som kommer 

av inre organiskt sammanhang, psykologisk åskådning och fabulering, 

poetisk idé. Därför blir hans "skisser /.../i sin helhet rätt ointressanta". 

För kritikerna blev alltså Två släkter möjlig att ta på allvar så snart 

man etablerat en nivå utanför texten som man tänkte sig att den refere

rar till. Landquist såg "expressiva människoansikten" i romanen, och 

Osterling en "studie över de ödesdigra drifterna i människonaturen". 

Siwertz förmodade att den var baserad på författarens personliga erfa

renheter, och passade på att dra en lans för expressionsestetiken. För 

Berg gav det faktum att den var "skriven för män" och därtill behand

lade "psykologiska realiteter" romanen värde. Romanen mottogs överlag 

positivt, förutom av Böök som vägrade tänka sig svenskt liv såsom det 

framställdes i romanen, ens i förfluten tid. 

När berättelsen Uppfattades som sann i någon av dessa bemärkelser, 

ansågs den goda berättartekninken ytterligare förhöja romanens konst

närliga värde. Böök såg däremot berättartekniken enbart som något "ytt

re", möjligen till och med som något skrämmande, eftersom den fungera

de så väl även i denna produkt av ett osunt och förgiftat sinne. 

Kritiken under åren 1915 till 1917 

I den fortsatta kritiken av Hjalmar Bergmans romaner blev Fredrik 

Bööks kategorier legio när man ville beskriva verken, och det gällde vare 

sig man värderade dem positivt eller negativt. 

I november 1915 utkom Dansen på Frötjärn. Komedier i Bergslagen 11. 

Signaturen S. Rosén (StD 25.1.1916) pekar först ut brister som han an

ser vanliga i nyare romaner: "Ett diskursivt relaterande af händelser 

vare sig dessa äro betydelsfulla eller ej, utan tanke på konstnärliga kom

positionsprinciper". Han finner att Dansen på Frötjärn lider av dem alla. 

Dessutom tvingas han göra bekantskap med "ett virrvarr af figurer, af 

hvilken ingen enda är ingående studerad och trovärdigt tecknad". Även 

språkligt är romanen undermålig: "Ordval och språkbehandling sakna 
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pregnans och åskådlighet." Recensenten avslutar med att uppmana "vå

ra yngre författare" att med det snaraste gå i lära hos Flaubert. 

Sigfrid Siwertz (ST 5.12.1915) såg däremot oberäkneligheten som en 

fordel: "Hjalmar Bergman har ett sätt att helt plötsligt låta en för övrigt 

alls icke utarbetad person utföra någon ytterligt invecklad och sällsam 

handling. Detta är här av stor verkan." Siwertz hör övriga kritikers in

vändningar, men vidhåller sin åsikt: "Någon gång händer det väl att 

den, som i dikten gärna vill söka klarhets- och viljelinjer, måste ta sig för 
pannan, när bakgrund och förgrund gå i varandra, byta plats, bölja fram 

och åter. Man kan sakna den fasta blickpunkt som är nödvändig för 

perspektivet." Siwertz anser det dock förlåtligt hos en "mer än vanlig 

talang". 

Anders Osterling (GHT 10.12.1915) som vanligen ställde sig positiv 

till Bergmans verk, ansåg denna gång att Bergmans personliga livssyn 

gjort verket misslyckat. Helhetsintrycket blir för mörkt, "en kränkning 

av den poetiska rättvisan". Hos honom väcker det "en plågsam otill

fredsställelse, som ej är tragisk utan enbart trist". Osterling avslutar med 

att Bergmans verk "för att bli stor konst måste försöka lyfta sig ett styc

ke över det personligas moräner". 

Erik Norling (AB 20.11.1915) protesterade mot det han upplevde som 

en tomhet i romanen: "Stilen vacklar mellan psykologisk skildring och 

utvärtes krönika", och recensenten "lär aldrig känna dessa figurer". Han 

invänder mot den "löst episodrika" kompositionen och menar att läsarna 

"måste naturnödvändigt tröttna på att 'följa med' i detta likgiltigt väl

gjorda gods och komma att tillfredsställa sitt elementära läsbehov med 

vanliga detektiv- och äventyrshistorier utan anspråk." Romanen är alltså 

pretentiös enligt denna kritiker. 

Tore Mark (SvD 13.2.1916) avlöste Böök som bergmankritiker i SvD, 

med jämförelsevis liknade åsikter. Han betraktade romanen som ett del

vis ofullgånget experiment i raden av andra experiment från författarens 

sida, men konstaterade dock att Bergman är "en trovärdig frossare i det 

otroliga och bisarra", vad han nu kunde mena med det. Liksom före

gående kritiker associerade även Mark till Selma Lagerlöf, som båda 

ansåg stod ojämförligt mycket högre än Bergman. 

Förutom Siwertz var John Landquist (DN 29.11.1915) den ende som 

ställde sig övervägande positiv till Dansen på Frötjärn, därtill med argu

ment som inte liknade någon annans: "Denna romantiska novell tillhör 

det bästa Hjalmar Bergman diktat. Dess scener äro flerstädes en inbill

ningens fest och här som eljest i hans berättelser framväller ofta genom 

fantasileken en märklig kunskap om människohjärtat." 
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Knutsmässo marknad. Komedier i Bergslagen III, november 1916, fick ett mer 

positivt gensvar än den föregående delen i trilogin. I Göran Lindblads 

recension (SvD 30.12.1916) kunde själva beskrivningen vara Bööks, ändå 

är Lindblad övervägande välvilligt inställd. Han skriver: "Hans personer 

figurera efter en rörelseprincip, som är fullständigt oåtkomlig för sunda 

förnuftet /.../. Man vet ibland inte, om man åskådar ett sprakande fyr

verkeri till ögonens förnöjelse /.../ eller om man assisterar vid afprof-

vandet af ett perpetuum mobile, som skall snurra till domedag." Slutets 

"kalla och ödsliga fläkt" gör Lindblad något beklämd, men han finner 

inte invändningen graverande, romanens bättre partier utförs med "en 

i svensk novellistik enastående fantasi och must". 

Erik Norling (AB 21.11.1916), för en gångs skull positiv, räknar upp 

kriterier som att romanen har "en fast sluten komposition" och en "kon

kret människoskildring" som argument för sin värdering. Bergman sägs 

visa prov på "artistisk måttfullhet", och resultatet är "fantasiförstorad 

realism", vilket är berömvärt. 

Birger Baeckström (GP 9.12.1916) är lika entusistisk. Han inleder med 

att boken har ett "blixtrande publiktycke" och fortsätter, "för en gångs 

skull kan man verkligen vara optimist, ty boken måste verka oemotstånd

ligt medryckande även på dem som icke ge sig tid att reflektera på den 

konstfullhet som samtidigt utvecklas". Han ser romanen som en "ypper

lig tidsskildring" trots att det är "en långdans av uppträden, som med 

grotesk logik utveckla sig ur varandra". 

Både John Landquist (DN 1.12.1916) och Anders Österling (GHT 

20.12. 1916) var dock något tveksamma. Landquist skriver: "Men det 

är dock något som gör att detta fantasispel icke ger full illusion; och orsa

ken torde vara den att det för ohindrat överskrider verklighetens lagar. 

Man saknar däri något av den tyngd som håller våra farkoster på rätt 

köl." Osterling finner å sin sida att romanen visserligen är "virtuost ge

nomförd", men är ändå inte lika fascinerad som han säger sig ha varit 

tidigare. Anledningen är att "själva intrigen denna gång knappast ger 

tillfalle till psykologiska verkningar av jämförlig art". Osterling störs 

också av att man inte vet vad som ska ske, "det skeende förlorar sig i 

mörk godtycklighet — och detta trots den omisskännligt deterministiska 

undertonen". Detta ser han som en "svaghetsyttring". 

Nästa roman Hjalmar Bergman skrev var Mor i Sutre, som utkom i no

vember 1917. Romanen gjorde John Landquist (ZW 20.12.1917) lycklig. 

Äntligen fick han användning för sina, liksom även Bööks beprövade 

kategorier: "Aldrig har någon föreställning av Hjalmar Bergmanska figu
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rer utförts med så säker stil som i denna berättelse. Författarens sam

mansatta lynne har här vunnit jämvikt och klarhet i sitt uttryck." Roma

nen tycks ha allt som krävs för att tillfredsställa denne kritiker. Om hu

vudpersonen skriver Landquist: "Hon har en kroppslighet och i sina 

enkla och säkra instinkter något tryggt och förtroendeingivande, varmed 

hon avviker från det bisarra flertalet av Hjalmar Bergmans gestalter, 

ödets marionetter." Därför utnämner han romanen till "det ringa fatal 

bland julens böcker som ha konstnärlig rang". Landquist var dock en

sam om sin höga uppskattning av denna roman. 

Kjell Strömberg (signaturen Kj. S-g., ST 17.12.1917) försöker först 

anslå en välvillig ton: "hans beundrare följa honom — om än alltmera 

tveksamt — på den villsamma stigen". Han finner att det är "samma 

häxdans av samma bondska marionetter" här som i de föregående roma

nerna. "Kanske beror denna trötthetskänsla på, att genren icke längre 

är ny." Kritikern har tydligen fått nog. 

Detsamma gäller för Göran Lindblad (SvD 13.12.1917). Författaren 

börjar bli förutsägbar: "Det är /.../ motsatsen mellan uppbyggande och 

destruktiva instinkter, som behandlas, och känner man Hjalmar Berg

man är man på förhand viss om hur striden skall sluta: med seger för 

de senare." Detta finner Lindblad "beklämmande", felet är att gestalter

na ger intryck av att vara "halft medvetslösa figuranter i en sällsam 

dans, kastbollar i handen på ett okänt öde. Man frågar ovillkorligen ef

ter meningen med alla de upptåg man får bevittna." De "saknar hvarje 

uttryck för det inre lifvet". Med de orden avfördas romanen. 

Nils Erdmann (NDA 15.12.1917) och Erik Norling (AB 12.12.1917) 

är enbart förvirrade. Erdman talar om ett "sammelsurium" som gör att 

läsaren blir "yr i huvudet och söker med en allt utom estetisk ansträng

ning reda upp härfvan". Norling ondgör sig över att "bagataller hopas, 

upplagda i samma plan som de mera väsentliga momenten". Konsekven

sen är att "den psykologiska fördjupning läsaren väntar på uteblir full

ständigt". I stället har författaren valt att "återge de minsta skiftningar

na i mänskliga naturljud, ett särdeles primitivt försök till individualka-

raktäristik, och en litterär metod, som obehagligt påminner oss om Ludv. 

Nordströms skrivsätt". 

Romanerna från och med Vi Bookar, Krokar och Rothår väckte alltså 

många och långa kommentarer kring berättarteknik och livssyn hos för

fattaren. Man fortsatte att betrakta Hjalmar Bergman som en författare 

i vardande, en obestridlig "talang" som ibland lyckades förträffligt. Men 

dock en författare som helst borde göra något annat, skriva på ett annat 

sätt, om andra ämnen, med andra slut på romanerna. Men när kan man 

58 



egentligen tala om att en författare blir tagen på allvar? Bergmans roma

ner recenserades flitigt, och man lade ner stor möda på att analysera och 

utreda vad som var fel. Nog är väl det att ta en författare på allvar? 

Ett möjligt svar som kan gälla just för Bergmans samtid, kan vi fa om 

vi jämför kritikernas attityd till Bergman med attityden till hans jämnåri

ge kollegas, Sigfrid Siwertz5 romaner vid samma tid. I november 1914 

publicerade han romanen En flanör. Här brydde sig kritikerna inte om 

att diskutera eller anmärka på berättarteknik eller komposition. I stället 

lästes romanen som en "filosofisk" skrift som avslöjade "flanörshållning
ens" misstag, vilket också ansågs höja romanens konstnärliga värde. 

Recensionerna, som är mycket omfattande, är huvudsakligen referat av 

de tankar som framställs i romanen.51 

Man kan av dessa recensioner utläsa att den författare som ansågs ha 

ett gott budskap blev bemött med allvar, respekt och till och med tack

samhet. "Budskap" var således en kategori på en högre nivå än berättar

teknik och fabuleringsförmåga eller psykologisk realism. Att förmedla 

budskap var alltså det man helst av allt såg att romanen användes till. 

Hade ett verk intressant budskap bekymrade man sig inte om det övri

ga. Ingen kritiker talade om för "den unge diktaren" Siwertz hur eller 

vad han borde göra i stället för det han gjort i föreliggande roman. I 

Bergmans fall tycks man ha haft svårt att urskilja vad hans romaner 

kunde tänkas ha att göra med samtiden eller den samtida debatten. 

En döds memoarer, november 1918 

Med En döds memoarer förändrades tonläget något från kritikernas sida, 

och ett par recensenter som inte tidigare hade skrivit om Hjalmar Berg

mans verk fattade nu pennan. Man började diskutera berättartekniken 

som en del av författarens "budskap", och inte bara som en effekt av 

hans säregna psyke och "pessimistiska" livssyn. 

Kjell Strömberg (ST 4.12.1918) inleder med att Bergman är "en av 
våra fa berättare med en egen intensivt personlig ton". Hans verk be

skrivs som ett "spökeri" men Strömberg skyndar sig att tillägga "varmed 

ingalunda är sagt att Bergmans diktade värld skulle sakna kontakt med 

den s.k. verklighetens. Det är just denna smidiga, oupphörliga men ald

rig riktigt fullständiga kontakt som låter händelser och gestalter framträ

51 Se t. ex. Landquist, J., DN 1.12.1914, Erdmann, N., NDA 2.12.1914, Rabenius, O., StD 

6.12.1914. 
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da i fräsande blått blixtljus." Strömberg menar att detta "lämpar sig 

förträffligt för en modern saga". Dock hade han önskat "ha själva sagan 

varierad", och finner att Bergman delvis har gått detta till mötes genom 

att förlägga vissa avsnitt av romanen utanför Bergslagen. Därpå övergår 

Strömberg till en redogörelse för den psykologi som gestaltas. Han finner 

beröringspunkter mellan Bergman och Dostojevskij, även i berättartekni

ken: "föredragets nervösa rytm, trots bredden och digressionerna /.../ 

den makabra fantastiken — även tekniskt har förf. mycket gemensamt 

med den ryska romanlitteraturens störste". Strömberg tillägger att Berg

man inte är någon "osjälvständig epigon" och anser honom som "en 

rätt ensamstående företeelse" i svensk litteratur och en som skulle förtjä

na mer uppmärksamhet "åtminstone av den publik som ännu har förmå

ga att skilja mellan talmi och äkta vara". 
Signaturen C.A.B. (C.A. Borgström (?), DN 11.12.1918), anser att 

Bergman fortfarande befinner sig "fjärran från dagens strider och intres

sen", i en "värld på andra sidan livet och döden, med en himmel som 

levrat blod och en dager svart som mardrömmen". Trots denna dystra 

inledning är han dock positiv till romanen. Hans summering lyder: 

"Hjalmar Bergman är alltjämt samma häxmästare att berätta — man 

värjer sig mot mystiken, men stilen, lidelsefull som endast den borne 

diktarens är det, förtrollar en." För att beskriva romanen griper signatu

ren C.A.B, till den sedvanliga böökska kategorierna, händelserna är som 

"ett hejdlöst skiftande kalejdoskop", och om dess livssyn säger han: 

"Ett marionettspel är livet, det stora talet om människans frihet är bara 

ett försök att trolla sig fri med ord." C.A.B, har inget att invända mot 

detta, det förrringar inte denna gång romanens konstnärliga värde. 

Göran Lindblad (SvD 15.12.1918) har uppenbarligen haft det svårt 

medan han läst, hans slutkläm lyder: "Man drar ett lättnadens andetag 

när man far lägga boken ifrån sig." Det som plagat honom är åtskilligt. 

Romanen ger ett intryck av "onatur", och dess senare del hör till det 

på en gång makabraste och mest förvirrade Hjalmar Bergman någonsin 

skrivit". Förvirringen uppstår därför att: "Än befinna vi oss i Amerika 

/.../ än förflyttas vi till en svensk biskopsgård, än nödgas vi med hjälten 

avresa till Hamburg." Lindblad finner det hela "spöklikt; man känner 

sig till mods ungefär som då man ser ett drama i halvmörker uppföras 

på ett språk som man endast förstår till hälften". 
Lindblad har fatt nog. Han inleder med: "Vilken gång i ordningen 

är det Hjalmar Bergman skriver om en släkts förfall? Tionde eller tjugon

de, det är omöjligt att hålla reda på vilket." Därpå ställer han samma 

fråga som Böök gjorde fyra år tidigare: "är det då inte möjligt att denna 
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oomtvistliga talang /.../ skall kunna göra sig fri från den mara som rider 

honom", men finner att det är en fåfäng önskan, ty "Hjalmar Bergman 

är slav under sin originalitet /som består i/ att han endast har öga för 

det anfrätta och förvridna". Lindblad recenserade inte nästa roman av 

Hjalmar Bergman. 

Hans Larsson (GHT 16.12.1918), Bergmans lärare och vän, diskuterar 

framför allt den livssyn han anser att romanen gestaltar. Med en anspel

ning på Plotinos, som sedan åberopas i artikeln, har den rubricerats 

"'Om alla själar äro en och samma'". Romanens struktur och grundtan

ke beskriver han sålunda: "Man finner det meningslöst att skilja mellan 

den enes sak och den andres och får bara en oroande misstanke om att 

alla släktsjälar och folksjälar och hela världssjälen till slut kan vara en 

sådan själ som slits med sig själv och förstör sig själv, och om /bör vara: 

att/ den ärvt mordmanien från någon dunkel urgrund." Larsson kan 

inte själv dela denna syn: "Att han alltid ska göra det så sorgligt /.../." 

Han tillägger dock: "Livet är sådant också om man vill se på den sidan 

av det." Till skillnad från så många andra av Bergmans kritiker finner 

Larsson inget fel i Bergmans syn eller psyke. "Ingen känner rätt den 

varma vrån som icke har förstått dem där ute, de som irra i utkanten 

av mänskligt liv, på gränsen där ljuset tar slut, så att man mest ser dem 

som fantastiska gestalter och ansikten och ögon som blänka fram ur 

mörkret." Att Bergman låter läsaren stifta bekantskap med detta är nå

got som Larsson bejakar. Hans samlade beteckning för Bergman blir: 

"Han är en realist som Zola och en skådare därjämte — måhända är 

det därför han kan få en att tänka på Plotinos." 

Signaturen E.B. (SocD 31.12.1918) påpekar att romanen försetts med 

ett omslag där det står "En fascinerande roman" och konstaterar att 

"Det behovs verkligen stundom, att man sitter och suggererar sig själv 

med förlagets reklam" eftersom romanen rymmer "långbalade " och 
"döda" partier. Signaturen E.B. finner denna roman vara "likadan som 

de föregående /.../ överlägset berättad, sedd som i drömmen /.../ på sitt 

sätt full av romantik och mystik. Det är inte vildmarksmystiken, det är 

den som finns hos E.T.A. Hoffmann och Edgar Allan Poe." Detta anser 

signaturen förklara varför huvudpersonerna handlar som "marionetter". 

Romanens innehåll intresserar inte denna kritiker eftersom han tycker 

sig ha läst det förut hos Bergman själv och andra. Recensionen avslutas 

dock med följande ovanliga kommentar: "Hjalmar Bergman är nog ing

en författare med utsikter att bli populär. /—/ För honom är det skrivna 

ordet knappast något medel, det är målet. Han skriver för konstverkets 

egen skull. Varje rad verkar framnjuten, alldeles som det ska vara i ett 
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konstverk av rang. Ville han nu bara släppa den något enformiga släkt

krönikan, så skulle han bereda oblandad njutning även åt sin trogna läse

krets." 

Christian Günther { A T  12.1.1918) stod för den längsta recensionen. 

Hjalmar Bergmans berättarteknik har uppenbarligen intresserat honom 

mycket. Bergmans "värld" ser han som "egenartad" och "avskild", den 

ar "främmande inför de aktuella problemen" och anlägger "besynnerliga 

synpunkter på de frågor som måste vara väsentliga för alla människor". 

Bergman har "skenbart inte en tanke på att det är något underligt eller 
osannolikt han berättar". Men så har den rätt att göra som är "författa

re till fantastiska romaner": 

Utan att någonsin söka en anknytning till yttervärlden eller överhuvud 

avge någon som helst förklaring, skildrar han stycke för stycke av denna 

fantastiska värld, som endast han känner, och gör det i lugna, realistiska, 

ibland litet omständliga vändningar, till synes endast i avsikt att återge 

en verklighet, som han är förtrogen med i minsta detalj. 

Ändå finner Günther att denna roman, till skillnad från de tidigare, läm

nar ett "intryck av tomhet", anledningen söker han i det faktum att "en 

fix idé griper oss inte lika starkt som ett till synes ofrånkomligt Öde". För 

romaner av Bergmans typ gäller nämligen att "intresset hos läsaren kom

mer att växa i den mån händelseförloppet och människornas öden före

falla honom följdriktiga, om än aldrig så fantastiska, och avtaga allt efter 

som det som sker verkar tillfälligt och liksom drömmar mållöst och sak

nande skönjbart orsakssammanhang". Därför anser Günther att roma

nens senare del är svagare: "Det är en mängd problem som dyka upp 

och stundom rikta sig alla linjerna i berättelsen mot en gemensam punkt, 

det är där svaret skall ges, lösningen komma som en befrielse efter alla 

gåtlika händelser /.../. Men som i en dröm försvinner den fasta punkten, 

ju mer man närmar sig den Att frågorna förblir olösta gör kriti

kern besviken på romanen: "Den lovar mer än den håller." Recensionen 

avslutas dock med, "som berättare är /.../ Bergman oöverträffad i nutida 

svensk litteratur — en anmälan av En döds memoarer vore missvisande 

om inte detta betonades både först och sist". 

Med de romaner som här har diskuterats lyckades Hjalmar Bergman 

inte upprätta någon sådan kommunikation med kritikerna, som skulle 
ha inneburit att man med förväntan avläste visdomsord och budskap. 

En ansats till detta finns dock i mottagandet av En döds memoarer. På det 

privata planet var det dock två av dessa romaner som ledde till diskus

sion brevledes, liksom till kommentarer kring livssyn, berättarteknik och 
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konstnärliga ambitioner. Diskussionerna gällde Dansen på Frötjärn och 

En döds memoarer. Hur Hjalmar Bergman själv förhöll sig till kritiken och 

till sitt konstnärsskap ska diskuteras i samband med romananalyserna, 

bland annat med utgångspunkt i dessa brev. 

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att romanerna tycks ha vållat 

kritikerna mer problem än glädje. Den roman som fick mest lovord var 

Knutsmässo marknad och de starkaste invändningarna väckte Dansen på 

Frötjärn. Först med Markurells i Wadköping, november 1919, blev tonläget 

i recensionerna radikalt förändrat. Redan rubrikerna är talande nog: "En 

präktig småstadsroman", "En läsvärd roman", "Julmarknadens konst

närligaste bok", "En förträfflig svensk roman".52 Med denna roman in

förde Hjalmar Bergman också en helt ny typ av berättare än vad som 

förekommit i tiotalets övriga romaner.53 Här finns just den allvetande 

auktoritative berättare som flera av kritikerna efterlyste i recensionerna 

av Vi Bookar, Krokar och Rothår, och som kunde inge läsaren en känsla av 

"lugn", "trygghet", "överblick" och "sammanhang". 

Om kritikerna klagade på monotoni och upprepningar i de tidigare 

romanerna, kan detsamma anses gälla om kritiken. Samma omdömen, 

samma sätt att beskriva verken och konstnärsskapet återkommer gång 

på gång. Med deras omväxlande idealrealistiska och expressionsestetiska 

måttstock blev det svårt för kritikerna att tillägna sig romaner som sak

nade trygghet och överblick, som varken avbildade, förskönade eller be

själade en igenkännbar verklighet eller en personlig erfarenhet och som 

inte heller kunde uppfattas som avsiktliga bekännelser eller medvetna 

förkunnelser. De kunde inte betrakta romaner som konstnärligt fullgång-

na om de gjorde något annat av romangenren än de ansåg sig ha rätt 

att kräva. 

Uppenbarligen tog alltså Hjalmar Bergman andra aspekter av ro

mangenrens möjligheter i anspråk i sina tiotalsromaner än samtiden 

varit van vid. Vilka dessa var blir det min uppgift att undersöka i det 

följande. 

52 Rubrikerna fanns, i den ordning de här återges i AB 2.12.1919, ST 3.12. 1919, SocD 

17.12.1919, StD 14.12.1919. 
53 Detta diskuteras bl. a. i Linder, E.Hj., Kärlek och fadershus farväl. Hjalmar Bergmans liv och 

diktning från Markurells i Wadköping till Farmor och Vår Herre, 1973, s. 55 ff. 
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Loewenhistorier 

Leonard Loewens "tredje vilja" 

Ungefar tre veckor efter att Leonard Loewen installerat sig i den butiks

lokal som blir hans bostad i huset "47-an", inser han att hans ställning 

i gården börjar bli allt mer ohållbar. 

Tre veckor av disponibla tre månader hade således förflutit, innan jag på 

allvar beslöt att hävda min ställning inom 47-an, revolutionera och demo

kratisera det lilla samhället, störta tyrannen och erövra fru Dehmel. 

(s. 29)1 

Han bestämmer sig för att göra artighetsvister hos grannarna och väljer 

att börja hos familjen Edberg som bor rakt ovanför honom. Han vet in

nan han går att mannen, gården 47-ans tyrann och "sublime hane", 

inte är hemma. Det är heller inte honom Loewen vill träffa. Han vet 

inte mycket mer om familjen än att någon av dem för oväsen om nätter

na, de tjut som tillhör makarna Edbergs intima liv hörs ner till honom. 

Han har efter bästa förmåga klätt sig för visiten så som det anstår en 

gentleman. "Jag stiger in i en salong med svällande former och mörkröd 

plysch." (ibid.) Detta är det rum där frun tar emot sina besök. Intill 

detta rum ligger "salen med det stora ekskåpet, där den sublime förva

rar sina vapen. Ur salen kommer lilla frun" (ibid.). I Loewens beskriv

ning ser hon ut och rör sig som en docka. "När hon talar, rör hon läp

par och ögonlock samtidigt och mycket hastigt. Eljest är ansiktet fullstän

digt orörligt."(ibid.) Hon meddelar att mannen inte är hemma. Loewen 

tar nådigt emot upplysningen. Hon gör inga ytterligare ansatser till att 

ta emot gästen. "Då ingenting annat hjälper, skjuter jag fram en stol och 

ber henne sitta."(s. 29 f.) Frun stirrar, Loewen konverserar, "ledigt" som 

han säger, och han försöker inbjuda henne till samtal genom att göra små 

konstpauser. Hon utnyttjar dem inte, hon bara stirrar. Ytterligare en 

docka kommer in i rummet. Hon är mindre men i övrigt en kopia av den 

första. Hon sätter sig bakom Loewen. Och nu grips Loewen av obehag. 

"Jag far plötsligt den bisarra tanken, att mor och dotter lurat mig in i 

detta mörkröda rum för att tyst och metodiskt strypa mig eller skära av 

min strupe." (s. 30) Han gör en matt rörelse för att resa sig ur stolen, 

1 Sidhänv. till Loewenhistorier (originaluppl. 1913) avser SS:8. 
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men det blir bara en sprattling med benen. "Då säger frun ännu en gång: 

— Ja, min man är inte hemma." (ibid.) Loewen inser att han borde gå, 

hans förnuft och hans känsla är överens. Då hindras han av en "tredje 

vilja": 

Men nu manifesterar sig detta, som jag kallar den "tredje viljan". Så snart 

jag fatt fullt klart för mig, att det ur förståndets och känslans synpunkt 

är bäst att gå — så stannar jag. Orsaken kan jag icke angiva, den är mig 

främmande. Det är icke någon passiv oförmåga, det är en alldeles bestämd 

vilja. Jag vill stanna, därför att jag inte vill. (ibid.) 

Vad är det för en främmande vilja bortom förnuft och känsla som tar 

makten? Jag ska här först granska Loewens egna försök att förklara och 

hantera den. Innan jag går vidare med min analys ska jag därefter disku

tera den tidigare bergmanforskningens analys av romanens viljeproble

matik. 

På romanens allra första sida kommenterar Loewen denna "tredje vil

ja" när han reflekterar över motiven till sitt snart förestående självmord. 

Han tänker sig att de efterlevande kommer att söka motivet "någonstans 

mitt emellan berättigat samvetskval och sinnessjukdom" (s. 11). Detta 

menar han emellertid är "Absolut falskt!" För att visa att hans hand

lingar varit både normala och följdriktiga anför han följande: 

Att jag eftersträvat en skön och förmögen kvinnas hand och hjärta, vittnar 

om ett klart förstånd och sunda känslor. Att jag misslyckats kan väl väcka 

harm och sorg men icke samvetskval. Att jag slutligen vid vissa tillfallen 

låtit leda mig av en "tredje vilja"/.../ kan tyckas hemlighetsfullt men är, 

skulle jag tro, allmänmänskligt och följaktligen fullt normalt, (ibid.) 

Beslutet att begå självmord ser han som fullständigt rationellt och förnuf

tigt, oavsett alltså den "tredje viljans" inflytande. Motivet för själv

mordet ser han själv som mycket odramatiskt: 

Mitt motiv är av uteslutande ekonomisk natur. Jag har varit kompars i 

åtskilliga komedier och slutligen i en hisklig tragedi. Och jag har rett mig. 

Men debet och kredit är varken komiskt eller tragiskt, det är endast spän

nande. Och när det icke längre är spännande, är det ingenting. Det är 

ingenting att sitta och gråta över. Det är bara att sluta. (s. 11 f.) 

Sista gången denna okända vilja nämns i direkta ordalag är i samband 

med att fru Edberg hittats död i sin säng. Fru Edberg bryter upp tidiga

re än de övriga från den avskedsfest som Loewen ordnat när han tänker 

lämna gården 47-an. Paret Edbergs dotter kommer ner och säger till 

herr Edberg att hennes mamma mår illa. Edberg följer henne upp men 

kommer snart tillbaka och säger att det inte var något. Loewen springer 

upp till familjens lägenhet, finner sängkammaren mörk och hör jämna 
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lugna andetag där inifrån. Han går tillbaka ner till sig och befaller herr 

Edberg att gå hem. De övriga gästerna har redan börjat bryta upp. Loe-

wen går in till Sonja som bor i rummet intill hans. Plötsligt bultar fru 

Dehmel på dörren "som en vansinnig" och skriker: "Herre Jesus, han 

har slagit ihjäl henne", (s. 56) Loewen går tillbaka till sitt rum och öpp

nar för fru Dehmel. I rummet finner han herr Edberg på en stol. Framåt-

böjd och vaggande säger denne gång på gång: "Ja, jag har dödat hen

ne." (ibid.) Loewen springer ännu en gång upp för trapporna och finner 

fru Edberg död. Om hon begått självmord eller blivit mördad kan han 

inte avgöra. Det kan för övrigt inte läsaren heller. När polisen anländer 

påstår emellertid Loewen att han var den som sist sett fru Edberg i li

vet. Därigenom skadar han sig själv och gagnar sin fiende, herr Edberg. 

Hans kommentar lyder: 

Jag erkänner emellertid, att jag burit mig dumt åt. Och detta utan att 

någon bett mig därom, endast ledd av min tredje oförnuftiga och känslolösa 

vilja. När det gick upp för Edberg, att han skulle bli anklagad för mord, 

säger han till mig: — Ja, då mister jag min plats. 

Och dessa osympatiska ord från en osympatisk person tvinga mig på 

ett oförklarligt sätt att begå dumheter. Oombedd förklarar jag för polisen, 

att jag är den som sist sett fru Edberg i livet. (s. 57, min kurs.) 

Här talar Loewen om den "tredje viljan" som "min", men så gör han 

inte alltid. Den åberopas i direkta ordalag sammanlagt fem gånger i 

"47-an", och kallas även "den tredje viljan" eller "en tredje vilja".2 

När yttrar sig den tredje viljan? Vad vill den? 

Vad är det den tredje viljan bjuder Loewen att göra, när uppträder den 

och vad är dess avsikt? Vilgot Sjöman menar, att den tredje viljan alltid 

uppträder "i situationer, där Loewen behöver skydda sin värdighet inför 

sig själv".3 Erik Hjalmar Linder tolkar detta så att Sjöman menar att 

den är ett uttryck för Loewens oresonliga och ovillkorliga självhävdelse

behov i situationer när hans värdighet är i fara.4 Om Loewens beslut att 

utsträcka visiten hos fru Edberg, trots att han inser att han borde gå, 

säger Sjöman: "det hade varit än mer 'vanärande' för hans prestige att 

genast fly, så snart han blev skrämd: han har stärkt sin självkänsla ge

2 Den "tredje viljan" omnämns på ss. 11, 20, 30, 48, 58. 
3 Sjöman, V., "Overklighetsproblemet hos Hjalmar Bergman", BLM, nr. 6, 1951, s. 436. 
4 Linder, 1962, s. 269. 
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nom att stanna".5 I detta ger Linder honom delvis rätt, men anser att 

man med den tolkningen inte kan förklara varför den tredje viljan dri

ver Loewen att vittna falskt så att han gagnar sin fiende, och skadar sig 

själv. 

För att finna den gemensamma nämnaren i alla de instanser där den 

tredje viljan yttrar sig, söker Sjöman strukturella likheter mellan Loe-

wens psyke och det som är känt om Hjalmar Bergmans personliga fobier 

och det irrationella intryck dessa kunde göra på betraktaren.6 Loewens 

till synes oförklarliga sätt att skydda herr Edberg förklarar Sjöman t. ex. 

med utgångspunkt i Bergmans egen fadersrelation. I detta fall går Sjö

man dessutom vägen via Freud för att underbygga sin tolkning.7 

Denna tolkning kommenterar inte Linder. Han föreslår i stället att 

man kan förstå den tredje viljan som Loewens "helgon-vilja", som en 

"oklok, ibland vanvettig impuls att hjälpa och ställa till rätta".8 Linder 

vill förstå den som ett uttryck för Loewens "program" som han beskri

ver på följande sätt. "Han hör Sonja gråta, han vill befria fru Edberg 

från en despotisk make, han vill 'lyfta' fru Göransson genom att göra 

henne till sin 'gäst'; det är i sådana situationer hans tredje vilja lockar 

honom till 'dumheter' ".9 

Både Sjöman och Linder vill alltså se den tredje viljan som ett utslag 

av en för Loewen omedveten kamp mellan motstridiga krafter inom ho

nom. Sjöman finner att det "egendomliga är, att värjandet om /av/ själv

känslan här blir så absolut nödvändigt, att det t.o.rn. övervinner fobin, 

skräckanfallet som eljest borde vara starkare än något annat".10 Och 

Linder menar alltså att den återför Loewen till hans egentliga "program" 

som är helgonets vilja till oegennyttiga handlingar. 

Den tredje viljan avgår emellertid inte alltid med segern. Första natten 

Loewen vistas i 47-an far han klart för sig att han inte är ensam hyres

gäst i sin butikslokal. Den lilla "skökan" Sonja hyr ett mindre rum i 

samma lokal. På natten har hon herrar på besök, Loewen blir väckt av 

5 Sjöman, BLM, nr. 6, 1951, s. 437. 
6 Detta sker i det avsnitt som bär rubriken "Perspektivet mot författaren". Sjöman, BLM, 

nr. 6, 1951, s. 439 ff. 
7 Sjöman, BLM, nr. 6, 1951, s. 437 f. Se även not 1, s. 438, där Sjöman utvecklar en "psyko

analytisk" tolkning av Loewens relation till herr och fru Edberg. 
8 Linder, 1962, s. 269. Det kapitel där Loewenhistorier behandlas bär rubriken "Lejon — 

men ett helgon". 
9 ibid. 
10 Sjöman, BLM, nr. 6, 1951, s. 437. Se även Sjöman, V., "Leonard Loewen och verklighe

ten." BLM, nr. 2, 1951, s. 121. 
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det oväsen de för, rycker upp dörren och stirrar hotfullt på hennes gäs

ter. När han åter stänger dörren har hans stolta vrede blåst förbi och 

han känner sig som ett tomt skal. Medan han försöker hämta sig upptäc

ker han att hans katt måste ha smugit sig in till Sonja. Han tvekar om 

han bör hämta den genast eller vänta till följande dag och ägnar sig åt 

att vårda sina mustascher medan han samlar sig: 

Under tiden far jag hjärtklappning. Jag har en obehaglig, närgången käns

la av människorna, som leva i detta hus. Min "tredje vilja" bjuder mig 

att gå. Men mitt förstånd är för ögonblicket starkare, och jag resonerar 

bort obehaget. 

Jag stiger in till Sonja. (s. 20) 

Här är den tredje viljan direkt kopplad till Loewens känsla, den vill låta 

en irrationell känsla av obehag förmå honom att genast flytta från går

den. Men denna gång segrar förnuftet. I detta fall yttrar den sig alltså 

som en enkel konflikt mellan just förnuft och känsla. 

Jag menar att varken Sjömans eller Linders tolkningar kan gälla för 

alla de tillfallen när den tredje viljan yttrar sig, alltså både för denna 

gång och för det tillfälle när Loewen vittnar falskt och därmed skadar 

sig själv, eller för den scen som utspelar sig hos familjen Edberg. Linder 

och Sjöman analyserar den tredje viljan som ett symptom på hans psykis

ka tillstånd eller innersta önskan. Men det är i själva verket väldigt lite 

läsaren far veta om hur Loewen känner sig vid de aktuella tillfällena. I 

stället riktas uppmärksamheten på vad han gör. Den tredje viljan far all

tid konsekvenser, men de konsekvenser som återges gäller alltså inte i 

första hand Loewens inre upplevelser. I stället är det de konsekvenser 

den far på Loewens relation till sin omgivning och de effekter det får på 

Loewens fortsatta handlingsmöjligheter som återges. 

Hur unik är den tredje viljan? 

Sverker Ek vidgar diskussionen om den tredje viljans särart och psykiska 

förankring i anslutning till analysen av viljeproblematiken i En döds me

moarer. Sin utgångspunkt tar Ek i Loewenhistorier, i just den scen hos famil

jen Edberg som ovan relaterats, och den bestämning genom negationer 

som Loewen själv försöker göra av den tredje viljan. Ek påpekar att det 

väsentliga för såväl Bergman som för Loewen tycks vara att denna vilja 

inte ska förstås som ett sjukdomstecken, trots att Loewen låtit leda sig 

av den tredje viljan vid vissa tillfallen.11 Detta kan visserligen, säger 

11 Ek, S., Verklighet och vision. En studie i Hjalmar Bergmans romankonst, 1964, s. 289. 
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Loewen, "tyckas hemlighetsfullt men är, skulle jag tro, allmänmänskligt 

och följaktligen fullt normalt", (s. 11) Ek konstaterar: "Det är alltså inte 

någon form av sjukligt viljetvång Bergman denna gång gestaltar utan 

en generell företeelse."12 Ek åberopar därpå ett intervjuuttalande av 

Bergman med anledning av premiären, 2.3.1917, på de dramer som fatt 

den gemensamma beteckningen Marionettspel. I intervjun förklarar Berg

man varför: 

Jag betraktar här mina människor som marionetter, emedan de styras av 

den bakomliggande kraft om vilken de själva äro omedvetna. I ena fallet 

är det deras eget förgångna som avgör deras öde, i ett annat omständighe

ternas makt, eller det har /---/ varit en stark människa som satt omgiv

ningen i scen efter sin vilja, tills slutligen den största auktoriteten, Döden, 

uppträder.13 

Bergman föreställer sig alltså att människor kan styras av ett antal olikar

tade krafter, att det förflutna, yttre omständigheter eller döden kan bli 

avgörande för deras öde på ett likvärdigt sätt. Ek sammanfattar Berg

mans ståndpunkt på följande sätt: "Människans vilja blir till slut inte 

hennes eget redskap utan ett instrument för krafter, som oftast äger en 

transcendent karaktär."14 

Nu menar Ek att denna åsikt hos Bergman inte var fullt utvecklad 

förrän i En döds memoarer, 1918, där han på nytt tar upp "tanken på den 

bakomliggande kraft, som manifesterar sig hos individen som en irratio

nell och känslolös tredje vilja, vilken övervinner det aktiva motstånd 

personlighetens främsta uttrycksformer, förnuftet och känslan, utveck

lar."15 I sina huvuddrag, menar Ek, hade dock problematiken fatt denna 

gestaltning redan 1912, när Loewenhistorier påbörjades, och han använder 

därför även denna roman för sin argumentering. Trots att jag inte är 

helt övertygad om Eks slutsatser, använder jag hans analys av viljepro

blematikens gestaltning vid tiden för En döds memoarers tillkomst som ut

gångspunkt för min diskussion om dess utformning i Loewenhistorier. Det 

var trots allt i denna roman som problematiken formulerades med ter

men den "tredje viljan". 

12 Ek, 1964, s. 290. 
13 Landquist, J., ZW 2.3.1917. De dramer det gällde var Dödens Arlekin och En skugga, skriv

na under perioden nov. 1915- nov. 1916. Cit. efter Ek, 1964, s. 290. 
14 Ek, 1964, s. 292. 
15 ibid. 
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Den tredje viljan — en transcendent kraft? 

Jag tror att det är viktigt att, som Ek gör, betona att Hjalmar Bergman 

själv tänkte sig att den tredje viljan tillhörde det normala och allmän

mänskliga. Dessutom är det viktigt att lägga märke till att han sökte för

ankra den i ett vidare falt än enbart i det individuella psykets omedvetna 

skikt. Därigenom kan man säga att Bergman kom att ifrågasätta synen 

på jaget som autonomt och viljan som personlig och fri, en syn som vid 

denna tid var vanlig, särskilt bland författare, bland annat för att Bergs

ons idéer hade fatt en sådan spridning.16 

Nu kvarstår emellertid frågan vad Bergman kan ha betraktat som det 

primära, personligheten eller den "bakomliggande" kraften, samt frågan 

var den bakomliggande kraften är förankrad. Sjöman och Linder ser en 

polaritet mellan medvetna och omedvetna krafter hos individen. Ek för

lägger polariteten mellan individens förnuft och känsla å ena sidan och 

de krafter som han menar att Bergman gestaltar som om de hade en tran

scendent förankring å den andra. Både Linder och Ek diskuterar också 

den bakomliggande kraftens karaktär i anslutning till En döds memoarer. 

De föreslår i det sammanhanget att Bergman tänker sig att en metafy

sisk, eller till och med att en gudomlig makt formar människans vilja.17 

Ett stöd för denna tanke finner de bland annat i det brev som Hjalmar 

Bergman skrev till Algot Ruhe, med anledning av En döds memoarer, och 

där hans uttalanden kan tolkas i denna riktning. Brevet är ofta citerat 

och mycket intressant i sammanhanget. Bergman skriver: 

Jag skulle förmoda att viljan väl påverkar men ej påverkas av 'jagets' kär

na, förnuft och känsla, (två begrepp hos vilka jag ej ser någon artskill

nad). Med andra ord: viljan är det instrument varmed handlingen sätter sig i be

sittning av jaget. Att jag bakom denna process anar Den okände eller kan

ske Det okända behöver jag icke säga.18 (Min kurs.) 

Linder och Ek följer den rörelse de fann att Bergman själv gjorde i bre

vet, nämligen ett försök att hierarkisera dessa respektive poler för att 

utröna vad det är som ytterst styr människans handlingar. Ett stöd för 

ett sökande i den riktningen kan man också finna i Bergmans ovan citera

de formulering att han betraktar "sina" människor som marionetter, 

16 Om de s.k. "tiotalisternas" syn på viljans frihet, se Jakobsson, C., På väg mot tiotalet. Två 

studier. Några principfrågor i svensk litteraturkritik 1900-1910. Viljeproblemet i svensk litteratur 1900-

1910, 1961. 
17 Linder, 1962, s. 476 f. och Ek, 1964, s. 330 ff. 
18 Brev från Hjalmar Bergman till Algot Ruhe, 6.12.1918, i Hjalmar Bergman Brev. I urval 

av Johannes Edfelt, 1964, (ref. i fortsättningen: Brev) s. 144 f. 
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styrda av "den bakomliggande kraft om vilken de själva äro omedvetna". 

Bergman tänker sig visserligen viljan som en transcendent kraft, men 

då närmast i bemärkelsen "överindividuell", dvs. som något som över

skrider individen, och inte i bemärkelsen transcendental, dvs. att den 

skulle ha en metafysisk eller gudomlig förankring. Hjalmar Bergman 

själv tycks vara relativt ointresserad av att benämna den kraft som styr 

och att bestämma dess kvalitet. Han är mera inriktad på att utforska 

den i dess effekter på människors handlingar. I samma brev till Ruhe 

fortsätter han: 

min i grunden optimistiska och praktiska syn på tingen /har/ ingivit mig 

tron på en viss och naturligtvis vis "mening" med detta väldiga system 

av mänskliga handlingar /.../. Att "meningen" är en avsiktlig påverkning 

av det verkliga "jaget" (förståndet-känslan) är en så "teologisk" slutsats 

— att den faller av sig själv.19 

När Bergman här säger att den "teologiska" slutsatsen "faller av sig 

själv", menar han då att det gör den självklar eller blir den just därför 

orimlig, omöjlig? I den passus i brevet som föregick denna, och som 

anförts ovan, talade han om att han bakom viljans manifestationer anar 

"Den okände eller kanske Det okända" som så självfallet att det inte ens 

behöver sägas. Här markerar han dock ett avstånd mellan sin egen upp

fattning om vad det är som styr och en traditionell "teologisk" uppfatt

ning. Avståndstagandet markeras redan genom bruket av citationstec

ken, och det som sätts i fråga blir därmed avsiktligheten i den påverkan 

som jaget utsätts för. 

Är handlingar kausalt eller finalt bestämda? 

När Ek kommenterar detta uttalande tar han fasta på Bergmans påståen

de att han anar en "vis 'mening"' med det som sker. Ek ställer sedan 

samman detta med Bergmans benämning av den bakomliggande kraften 

som "Den okände eller Det okända". Bergman skulle med denna vaga 

benämning hålla "den möjligheten öppen att en med nödvändighet ver

kande naturlag gjort sig gällande i mänsklighetens hela historia".20 Se

dan menar dock Ek att Bergman endast halvhjärtat framlägger detta 

förslag, och att han i själva verket föredrar ett annat synsätt. "Inte minst 

av slutmeningen i det sista citatet /jfr. föreg. cit./ framgår det klart, att 

19 ibid. 
20 Ek, 1964, s. 333. 
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han för egen del föredrog en religiös tankemodell, där en allsmäktig, 

antropomorf Gud avsiktligt påverkade de enskilda individerna för att 

därigenom bibringa dem deras handlingar."21 Men som jag visat ovan, 

är det just föreställningen om en antropomorf Gud som avsiktligt påver

kar individerna, som Bergman förefaller att distansera sig från, eller åt

minstone inte utan vidare kan acceptera, när han kallar denna föreställ

ning "teologisk", och därvid använder citationstecken. Ek finner emeller

tid att Bergman här har fört in en religiös förklaringsmodell. Anled

ningen är enligt Ek att det "gör det lättare för honom att arbeta inte 

blott med en naturalistisk psykologi, som endast räknar med kausalsam-

manhang, utan också med ett finalt tänkande".22 

Ek försöker vidare bestämma hur pass dogmatiskt kristet det religiösa 

inslaget i Bergmans syn på viljans förankring och funktion är. Han me

nar att även om En döds memoarer rymmer en gudsbild som har "många 

drag gemensamma med den gammaltestamentliga Jahvegestalten, är det 

osäkert, om man kan säga att romanen rymmer en rent kristen trosupp-

fattning".23 Eks slutsats blir att epiteten "Den okände", eller den "bak

omliggande kraften" endast beskriver "en oföränderlig transcendent 

kraft, som Bergman vill tillerkänna en vis målsättning".24 

De två förklaringsmodeller som, i Eks analys, utkristalliserar sig i 

Bergmans tänkande, dvs. tron på en naturlag respektive föreställningen 

om en transcendent kraft, och därmed en final bestämning av människo

livet, blir emellertid som Ek ser det, delvis inkongruenta. Något tidigare 

i analysen har Ek nämligen tyckt sig finna "en inkonsekvens"25 i Berg

mans sätt att se på relationen mellan individens medvetna vilja och den 

för individen själv okontrollerbara vilja som, enligt Ek, äger en "tran

scendent" karaktär. Redan tidigt, skriver Ek, och citerar Bergman, ansåg 

han att den mänskliga viljan, hos alla och alltså inte bara "hos perso

ner, hvilkas sinnesbeskaffenhet synnerligen afviker från flertalets typ"26, 

är kausalt bestämd och inte "fri". Den är, med Bergmans egen formule

ring "fri att vilja: hvad den måste vilja".27 Men medan Bergman tidiga

re hade räknat med "den psykologiska möjligheten, att inre viljeimpulser 

skulle kunna övervinna eller moderera de främmande", säger Ek, kan 

21 ibid. 
22 ibid. 
23 ibid. 
24 ibid. 
25 Ek, 1964, s. 332. 
26 Bergman, H., i utkastet "Hvar är början och hvar är slutet", cit. efter Ek, 1964, s. 290. 
27 ibid. cit. efter Ek, 1964, s. 194. 
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man vid tiden för Loewenhistoriers tillkomst märka en skärpning "ifråga 

om synen på den mänskliga viljans determinering" och i den utveckling

en är just Loewenhistorier ett viktigt led. Ek fortsätter: 

Det intressanta i 47-an är, att Bergman här i varje viljekonflikt låter den 

främmande tredje viljan segra över den viljeintention det egna jaget ut

vecklar. /—/ Den skärpning ifråga om synen på den mänskliga viljans 

determinering, som här är iakttagbar, gjorde att Bergman i fortsättningen 

alltmer kom att intressera sig för den specifika karaktären hos denna främ

mande vilja 28 

Konsekvensen av detta skulle då vara att Bergman föreställde sig indivi

den som enbart ett passivt redskap för den okända viljan. Som jag redan 

har visat är det dock inte alltid så att den "tredje viljan" avgår med se

gern i "47-an". Och så långt menar inte heller Ek att Bergman kunde gå 

i alla sammanhang, eftersom han inte kunde "förneka sin egen psykolo

giska erfarenhet så långt".29 Ek menar därför att detta resulterar i en 

inkonsekvens i Bergmans litterära gestaltning av viljeproblematiken, 

"Bergman särskiljer inte fullt tydligt viljan som instrument för Den eller 

Det okända och som aktivt uttryck för jaget vare sig i brevet eller i /En 

döds memoarer/. Detta medför att viljeproblemet i det skönlitterära verket 

bitvis blir något diffust".30 Ek menar alltså att det faktum att Bergman 

inför två olika, och delvis oförenliga förklaringsmodeller tillåter honom 

att räkna med såväl kausala som finala sammanhang, men att detta även 

resulterar i att viljeproblematiken förblir något diffus i sin litterära ge

staltning. 

Jag menar att man även kan förstå detta dubbla perspektiv hos Berg

man på ett sätt som gör att den litterära gestaltningen av viljeproblemati

ken inte framstår som vare sig diffus eller motsägelsefull. Men då måste 

vi fokusera ytterligare en kategori i denna problematik, nämligen relatio

nen som sådan, mellan de olika instanser som, i Bergmans gestaltning, 
påverkar ett händelseförlopp, dvs. den relation som förmedlar mellan 

kausala och finala bestämningar av förloppet. Denna förmedlande funk

tion eller position är samtidigt så viktig i Bergmans författarskap, och 

så svår att formulera och analysera att jag kommer att successivt närma 

mig den från olika håll genom avhandlingen. 

28 Ek, 1964, s. 290. 
29 Ek, 1964, s. 332. 
30 ibid. 
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Viljans medierande funktion placerar relationer i centrum 

Även om Bergman själv alltså markerar ett visst motstånd mot att beskri

va sitt synsätt som "teologiskt", går han inte in på i vilket avseende 

hans synsätt skiljer sig från ett sådant, utan hela frågan lämnas därhän. 

Han säger sig bara ha velat ge Ruhe en föreställning om hur han "betrak

tar treenigheten: mannen-viljan-handlingen" och tillägger: 

Min åsikt kan möjligen tyckas fantastisk — den är dock absolut icke någon 

spekulation 'aus der Tiefe'! Över huvud taget är jag alldeles för lat att 

spekulera, se roar mig mera. /—/ Vad jag sett eller trott mig se är då 

detta: att vissa handlingar /.../ tillhöra ej blott en individ utan en släkt — 

kanske ett folk, en race — eller snarare: släkten tillhör handlingen. Ar 

bunden med band vid handlingen, och detta band är viljan, som endast 

skenbart låter sig påverkas av förståndet under det att i verkligheten det 

är viljan som hastigt eller långsamt men obevekligt påverkar förståndet. 

Viljan dock blott som instrument för handlingen eller för Den eller Det 

okända, som står bakom handlingen.31 

Här kan vi se att Bergman placerar viljan mellan individen å ena sidan 

och handlingen eller Den eller Det okända å den andra. Både hand

lingen och viljan beskrivs som överindividuella kategorier. I citatets sista 

sats jämställer Bergman dessutom handlingen som sådan med Den eller 

Det okända genom bruket av konjunktionen "eller"; för att i nästa ögon

blick beskriva relationen mellan dem som en relation av orsak och ver

kan. 

Genom att viljan placeras i denna medierande ställning, mellan indivi

den och den aktiva instansen handlingen/Det okända, kan man säga att 

viljan i Bergmans definition kommer att fungera som den förmedlande 

instansen mellan en kausal och en final förklaringsmodell för mänskliga 

handlingar. Viljan är alltså å ena sidan underställd ett kausalsamman-

hang, genom att den relateras till handlingen som, enligt Bergman, inte 

tillhör individen utan "en släkt — kanske ett folk, en race". Handlingen 

tillhör enligt detta synsätt naturlagarnas determinerade kedja av orsak 

och verkan. Men å andra sidan är viljan också underställd Den eller Det 

okända och tillhör därigenom ett finalt bestämt sammanhang. 

Därigenom kommer också mötet mellan stridiga viljor, oavsett om des

sa är personliga eller opersonliga, medvetna eller omedvetna, att fa en 
självständig dignitet. Det innebär att det blir relationer och inte i första 

hand personliga öden som fokuseras. Orsakerna till händelseförloppen i 

31 Brev, s. 145. 
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romanerna ska sökas där och inte i de enskilda romanfigurernas psykiska 

konstitution, liksom inte heller i en tänkt gudomlig eller naturnödvändig 

ordning. Varje sådan instans är visserligen en del, men endast en del, 

av orsakssammanhanget. 

Hur Bergman tänker sig att den bakomliggande ordningen egentligen 

är beskaffad förblir dock oklart. Han formulerar sig så vagt på denna 

punkt att Sverker Ek och jag förstår honom på diametralt olika sätt. 

Dock menar jag, liksom Ek, att det är viktigt att lägga märke till att 

Bergman uppenbarligen räknar med att indivden ingår i och styrs av 

minst två disparata, lagbundna sammanhang. 

Varför just den tredje viljan? 

När det gäller viljeproblematiken i Loewenhistorier tar jag, liksom de övri

ga som skrivit om romanen, Bergmans egen vägledning till hjälp, dvs. 

benämningen och fenomenet den "tredje viljan". Vad kan Bergman ha 

avsett med bestämningen av viljan som den "tredje"? 

Uppenbarligen kan "tredje" inte referera till min eller din vilja, oavsett 

om detta du syftar på en annan person eller på en abstrakt entitet som 

Gud. I detta fall hade man haft att göra med en första och en andra vil

ja, men inte med en tredje. Och om man tänker sig att Bergman räkna

de med att viljan hade en omedveten sida, vilket ju inte var särskilt ovan

ligt vid denna tid, så hade den adekvata termen också i detta fall varit 

den "andra viljan". 

Bergman själv tycks resonera gentemot en syn på viljan som det tred

je av de element som konstituerar personligheten och där de andra två 

är förnuftet och känslan. Vilgot Sjöman förutsätter att även Bergman 

omfattar denna syn: 

Beteckningen "tredje" (som väl är Bergmans egen uppfinning?) förstår 

man bäst, om man tänker sig att förnuftet och känslan ger ifrån sig var 

sin l:a och 2:a viljeimpuls, som alltså besegras av en 3:e. Loewen kallar 

nämligen fenomenet för sin "tredje oförnuftiga och känslolösa vilja". Den 

skulle alltså fungera så att den kopplade bort förnuft och känsla.32 

Den tolkningen kan förefalla rimlig men beaktar inte problemet med vems 

vilja det är och var den är förankrad, dvs. det faktum att Bergman, i 

brevet till Ruhe, förlägger viljan utanför det han kallar "jagets kärna". 

Men om man ser viljan som det tredje element som styr individens hand

32 Sjöman, BLM, nr. 6, 1951, s. 437. 
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lingar, ett visserligen utifrån kommande element, men dock jämbördigt 

med förnuftet och känslan, så blir attributet "tredje" överflödigt. Termen 

"viljan" hade varit tillräcklig. 

Om vi emellertid förutsätter att Bergmans benämning var allvarligt 

menad och medvetet vald, förefaller det rimligt att han tänkte sig att det 

existerar ett "tredje" element som styr individens handlingar. Det är ett 

element mellan den vilja som jagets samlade förnuft och känsla utgör och 

motsvarande vilja hos ett du, mellan individen och "världen", eller mel

lan individen och en eventuell metafysisk kraft. Den "tredje viljan" är 

då ett uttryck för en part eller ett fenomen som gör sig gällande i kon

frontationen mellan individen och omvärlden. I mötet mellan två parter, 

två viljor, är alltså en tredje vilja närvarande och tar ibland, som i Loe-

wens fall, över. Därav kan vi sluta oss till att den på något sätt intar en 

självständig position. 

Bergman själv talar om den kraft som styr viljan som "Den okända 

eller Det okända". Jag väljer att provisoriskt acceptera och pröva be

stämningen av detta "tredje" element som "Det okända". Med detta 

begrepp kan vi närma oss det faktum att detta element är närvarande i 

texten, just som en ovetbar dimension som plötsligt och till synes oför

klarligt förändrar en situation, eller inriktningen på en persons avsikter 

och handlingar. 

Just här öppnar sig en möjlighet att fokusera ett drag i Bergmans tex

ter som till synes är motsägelsefullt. Jag ska längre fram diskutera detta 

drag som en "brustenhet" som präglar Bergmans romaner, särskilt un

der den period som är central i detta sammanhang, nämligen mellan 

åren 1913 och 1918. Ek beskrev detta drag som en viss inkonsekvens i 
den litterära gestaltningen av de lagar som förutsätts styra de mänskliga 

handlingarna. Jag menar att man inte behöver se det som en motsägelse 

hos Bergman. Motsägelsen upphör om man lägger märke till att Berg

mans faktiskt lägger tonvikten på en annan instans än den enskilda indi

videns psykologiska konstitution. Min hypotes är alltså att Bergman med 

termen den "tredje viljan" vill fästa uppmärksamheten på att det är det 

sammanhang individen befinner sig i som han primärt vill utforska, och 

alltså inte individuella psykiska strukturer. 

När jag accepterar benämningen "Det okända" vill jag emellertid 

betona att jag inte befattar mig med de metafysiska konnotationer som 

läggs i begreppet när även "Den okände" förs in som en alternativ be

nämning. Jag använder det för att undersöka denna kategori i dess kon

kreta manifestationer i texterna. Även jag väljer alltså att följa en av de 

rörelser Bergman själv gjorde i det brev till Algot Ruhe som ovan an
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förts. Men medan Linder och Ek har uppehållit sig vid att studera och 

benämna den bakomliggande kraftens kvalitativa särart, det Bergman 

kallar "en viss och naturligtvis vis 'mening'", följer jag Bergmans intres

se för att studera dess effekter på individernas handlingar, eller i det här 

fallet, på textens utformning. 

Det viktiga är inte vad som styr utan det som sker 

Den slutsats jag vill dra av brevet till Algot Ruhe är att det förefaller 

viktigare för Bergman att konstatera att människan inte allena råder 

över sina handlingar och att utforska detta i dess konsekvenser än att 

utforska den kraft som i sista hand styr. I brevet fortsätter han: 

Nu har jag tämligen godtyckligt men för att vinna överskådlighet upp

delat handlingarna i tvenne huvudslag: livsgärningar och dödsgärningar. 

(Att min åskådning är skäligen amoralisk betvivlar Du icke.)33 

Så tänker han sig det rent principiellt, men betonar samtidigt att upp

delningen är godtycklig och att han har gjort den enbart för att öka över

skådligheten. 

Att jag för exemplifiering valt en dödsgärning beror därpå att en dylik 

vanligen röner mera motstånd hos "jaget" som — kanske på grund av 

någon andlig tröghetslag! — strävar att bibehålla sin tillvarelseform. Och 

det starkare motståndet ger rikare tillfallen att iaktta aktion och reaktion 

i treenigheten.34 

Syftet med uppdelningen och valet att här ställa "dödsgärningen" i cent

rum är alltså att det ska ge bättre möjlighet att "iaktta aktion och reak

tion i treenigheten": mannen-viljan-handlingen, vilket alltså är det som 

primärt har intresserat honom här. Att han håller sig med en privat livs

åskådning som rör dessa frågor förnekar han inte, inte heller att den gör 

sig gällande i romanen. Sin avsikt med romanen preciserar han på följan

de sätt: 

Nu far du emellertid ej tro, att jag skrivit "En döds memoarer" (första 

utkastet 1912) i avsikt att propagera min privata livsåskådning. /—/ Jag 

har endast havt den lovvärda (??!) avsikten att i en om möjligt under

hållande roman delgiva de rön, som mitt speciella lilla jobb och dille: 

person- och släkt-iakttagelser, åsamkat mig. Att min åskådnings stora 

drag blivit ränningen i väven är ju förklarligt och nästan — oundvikligt.35 

33 Brev, s. 145. 
34 ibid. 
35 Brev, s. 145 f. 
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Så långt Hjalmar Bergmans brev till Algot Ruhe. Treenigheten man-

nen-vilj an-handlingen är alltså den centrala problematik Bergman velat 

belysa och vägen dit går för honom via "person och släkt-iakttagelser", 

dvs. han har velat utforska hur denna treenighet gestaltar sig i det kon

kreta sammanhang av mänskliga relationer där den tar form. Ännu en 

gång: det är relationen som är det centrala. 

Detta är, menar jag, något som inte tillräckligt har uppmärksammats 

i bergmanforskningen. Och jag menar dessutom att det är av stor bety

delse om vi ska kunna förstå hur en och samma romanförfattare nästan 

samtidigt kunde skriva två berättelser med så radikalt olika grundstruk

tur som Fru Gunhild på Hviskingeholm, 1912, å ena sidan och Vi Bookar, 

Krokar och Rothår, 1912, eller för den delen, Loewenhistorier, 1913, å den 

andra. 

Den tredje viljan vid Loewens visit hos damerna Edberg 

Det var den tredje viljan som kom att bestämma utgången av Loewens 

visit hos familjen Edberg, och jag ska nu återknyta till denna scen. 

Loewen ville alltså gå, men hindrades av den tredje viljan: 

Jag stannar, och eftersom mor och dotter alltjämt tiga, blir min konversa

tion snart högröstad och obehärskad. Bl. a. säger jag: 

— Er man har en hisklig stämma. Han tjuter som en uv, särskilt om nätter

na. Jag hör varje ord ned till mig. Ni borde tysta på honom. 

Efter denna bravad stiger jag äntligen upp och avlägsnar mig. Besöket 

var vanärande. 

Jag fortsätter att göra visiter, (s. 30) 

Varför blev besöket så vanärande? Varför stannar Loewen kvar på ett 

så provokativt och oartigt sätt, trots att det är obehagligt för honom 

själv? "Dockorna" förolämpar honom inte i något urskiljbart syfte så att 

han tvingas stanna för att försöka hämnas, förändra deras uppfattning 

om honom eller på annat sätt utradera skymfen. Inte heller begår Loe

wen omedelbart någon fadäs som åstadkommer denna tryckande känsla 

av obehag och sedan skam, och som han skulle känna sig tvingad att 

försöka ursäkta eller gottgöra. Det är i mötet mellan Loewen och dockor

na som obehaget och skammen uppstår och det är där den tredje viljan 

tar makten. Eller snarare, i det möte som inte inträffar. Loewen blir näm

ligen aldrig emottagen, inte på det sätt som man tar emot en gäst och 

en jämlike, han finns endast fysiskt i rummet. De ord som frun yttrar, 

yttras å mannens vägnar, själv framstår hon som ett ting, en docka. 
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Det är viktigt att lägga märke till den gränsupplösning, och den där

med sammanhängande upplösningen av (den sociala) identiteten, som 

snabbt börjar göra sig gällande under denna visit. Gränserna mellan det 

materiella och det mänskliga blir diffusa, de suddas ut än mer när den 

mindre dockan stiger in i rummet. De som borde vara eller uppträda som 

människor, en kvinna och ett barn, visar sig som ting. Samtidigt blir 

rummets materiella kvalitet allt mer problematisk, det framstår som 

antropomorft. Det framstår som en hotfull mörkröd grotta, med svällan

de kvinnliga former. Därmed blir rummet det levande kvinnliga väsen 

som de dockliknande kvinnorna borde ha varit men inte är. Det levande 

och det döda har bytt plats, båda framstår som hotfulla. Tillsammans, 

far han en känsla av, kommer de att döda honom. Allting i rummet fram

träder enbart i sin fysiska materialitet, den sociala dimensionen, kon

venansen, är satt ur spel. 

Till en början försöker han bete sig som om han befann sig i ett nor

malt rum. Han vet att det ligger ovanför hans egen bostad och han ser 

att det ligger i anslutning till salongen. Det är ett rum han kan orientera 

sig i och relatera till andra rum. Det är ett rum där man kan gå in och 

ut. Men sedan blir han allt mer osäker. Rummet innehåller stolar som 

sig bör. Han riktar sig till människorna i rummet och förväntar sig att 

de ska svara. När kvinnan som borde vara värdinna inte gör någon an

sats till att bjuda honom sitta gör han det i hennes ställe. Det är som 

om han försökte behålla kontrollen över den skillnad han förutsätter 

måste finnas mellan levande människor och döda ting, som stolar, genom 

denna i och för sig opassande handling. Stolar ska man sitta i, någon 

uppmärksamhet därutöver borde man inte behöva ägna dem. I varje 

fall väntade han sig knappast att de skulle reagera och "attackera" hu

sets gäster. Men så framstår rummet i Loewens beskrivning. Han försö

ker i det längsta upprätthålla ett sken av att det rör sig om en normal 

visit. 

Loewen riktar sig alltså till frun som till ett du som kan förväntas sva

ra. Eftersom han inte känner henne personligen riktar han sig till det 

allmänna "du" som konvenansen kan sägas representera. Han försöker 

förlita sig på konvenansens regler för att visiten ska avlöpa på ett anstän

digt och angenämt sätt. Ganska snabbt överskrider han emellertid regler

na, det var inte hans sak att erbjuda en stol, det borde värdinnan ha gjort. 

Den tredje viljan yttrar sig här, och skammen inträder, när Loewen 

inser sin belägenhet som samtidigt närvarande och icke-närvarande. 

Ingen har tagit emot honom, ingen har gett honom den plats som hade 

tillkommit honom som gäst. Ändå är han där, rent fysiskt. Han kan inte 
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avlägsna sig (på ett passande sätt) när han inte ens har blivit emotta-

gen. Han är tvungen att göra sin närvaro synlig för att kunna gå. Den 

direkta effekten av den tredje viljan är alltså inte att hans självkänsla 

eller värdighet skyddas. Inte heller far vi anledning att tro att det är 

något i situationen som plötsligt tar Loewens medkänsla för fru Edberg 

i anspråk, något som med Linders terminologi skulle aktivera hans "hel

gon-projekt", och som skulle tvinga honom att stanna trots allt. Loewen 

känner sig infångad och trängd, den tredje viljan gör honom ännu mer 
fangen i situationen. 

Han framstår på något sätt som naken. De sociala konventioner han 

förlitar sig på, och som kunde ha fungerat som mask eller kläder, tas 

inte i bruk av fru Edberg. Därmed reduceras han till fysisk kropp, berö

vad alla sociala attribut, dvs. berövad sin sociala identitet. Hans kon

versation upphör att fylla normen för hur en sådan ska föras, i stället tar 

dess fysiska uttryck över, han blir högröstad. Hans uppmärksamhet kon

centreras till hans rent fysiska belägenhet i rummet, hans försök att resa 

sig blir en sprattling med benen. Han blir alltså alltmer enbart kropp 

sedan försöken till ett artigt och anständigt beteende omintetgjorts. In
trycket av kroppslighet och nakenhet förstärks dessutom av det grott-

liknande i rummet, som allt mer antar karaktären av ett levande kvinn

ligt väsen, som han är utlämnad till. 

När situationen har utvecklat sig så långt försöker han alltså resa sig 

och gå, men hindras av sin tredje vilja. Och nu hämnas han sin belägen

het genom att placera fru Edberg i samma situation som hon har place

rat honom genom att vägra behandla honom som den gäst han enligt 

sin egen uppfattning hade haft rätt till, dvs. bortom det som "anständig

heten" kräver. Han blottar hennes "nakenhet", hennes hemliga privatliv 

med en man som tjuter på ett oanständigt sätt. Han visar att han hört 

det han inte borde ha hört. Anständigheten hade krävt att han åtminsto

ne hade hållit tyst om att han hört det. Nu gör han hennes privatliv of

fentligt. Det märkliga är emellertid att det obehag som denna nakenhet 

borde ha väckt hos fru Edberg uteblir. Hon förblir lika oberörd som tidi

gare. Obehaget drabbar därför bara Loewen själv. Detta obehag är det 

enda kännbara resultatet av hans visit. Men eftersom obehaget nu tyd

ligare kan kopplas till hans etikettsbrott — han har avsiktligt brutit mot 

etiketten för att hämnas — blir det på nytt möjligt för honom att relatera 

sig till en social norm. Det är den han förlitar sig på när han summerar 

innebörden i visiten. Nu kan han konstatera att detta besök var "vanä-

rande", en definition som fullständigt vilar på konventionen. Därmed 

har han återerövrat en social identitet, om än en identitet som han far 
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skämmas för. Och han kan fortsätta att göra visiter bland husets övriga 

invånare. 

Konstaterandet "Besöket var vanärande", och framför allt dess place

ring, är så fundamentalt "romaniskt", med Bachtins terminologi, att det 

finns skäl att dröja vid det ett ögonblick. Därmed kan vi tydligare se 

både romanens möjligheter att hantera relationer och Hjalmar Bergmans 

förmåga att utnyttja dessa möjligheter. 

Som jag redan påpekat är det med detta konstaterande som Loewen 

återtar sin plats i en socialt bestämd ordning. Därmed förbinds hans 

unika plats och historia med det sammanhang där han för tillfället befin

ner sig. Det fungerar också som en kvalitativ bestämning av denna ord

nings särart i den värld som 47-an utgör. Genom hans ord "hörs" det 

språk, de konventioner som gäller i gården. I denna enda mening möts 

alltså flera olika språk, flera olika historier; dels fru Edbergs och Loe-

wens privata och oförenliga språk, dels det allmänna, offentliga språk 

som båda refererar till men inte förmår använda för att kommunicera i. 

Konstaterandet fungerar så att det på ett ögonblick karaktäriserar 

hela situationen, med alla dess (oförenliga) nivåer av olika språk, samti

digt som läsaren far en bild av Loewens personlighet och sätt att fungera 

i besvärliga konfrontationer. Konstaterandet är därmed inte bara "Loe
wens" utan lika mycket "romanens". Samtidigt som det är förankrat i 

Loewen tillhör det den övergripande nivå som kan kallas romanens be

rättelse. I detta yttrande är Loewens och författarens diskurser oupplös

ligt förenade rent verbalt. Det går inte att avgränsa de ord som tillhör 

Loewen från de ord som är författarens. Men trots att diskurser som till

hör olika nivåer i romanen förenas på detta sätt, sker det utan att de 

sammansmälter till en enda. De förenas i en och samma sats men behål

ler trots det sin integritet som åtskilda diskurser. En framställning av 

den arten och med den effekten är otänkbar i varje annan genre än just 

romanen, i dramat hade den varit omöjlig att framställa. Scenen hos fru 

Edberg, som i och för sig är just "sceniskt" framställd, hade i dramat 

endast kunnat avbrytas. I romanen avbryts scenen också, men samtidigt 

ges den med Loewens kommentar en förlängning som möjliggör en över

blick och summering även för läsaren. Denna behöver inte sammanfalla 

med Loewens värdering. 
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Romangenrens förmåga att synliggöra relationer 

Min avsikt är att undersöka de tematiska, strukturella och genremässiga 

relationernas betydelse i de romaner som här ska analyseras. Att säga 

att Bergman fokuserar relationer kan förefalla både banalt och oundvik
ligt. Alla diskurser använder sig av jämförelser, av "relationer" för att 

identifiera och definiera det objekt som ska omtalas. Men då är det inte 

relationen i sig som är intressant, utan målet är att hierarkisera två el

ler flera termer i förhållande till varandra för att definiera deras inne

börd. 

För att kunna ställa relevanta frågor till Bergmans sätt att arbeta är 

det nödvändigt att även beakta de möjligheter som romangenren i sig, 

enligt Michail Bach tin, erbjuder för att hantera relationer. En viktig för

utsättning för den antika romanen, och därmed även för romangenrens 

uppkomst finner Bachtin i det att genren uppstod i vad han kallar en 

"aktivt flerspråkig värld"36 och att den förmådde förhålla sig till och 

gestalta denna just som flerspråkig. Han påpekar att varje tid är poten

tiellt flerspråkig, men att detta inte alltid har varit konstitutivt för den 

kreativa processen inom en kultur. I stabilt hierarkiska samhällen kan 

olika dialekter eller sociolekter leva i ett tillstånd av ömsesidig "dövhet" 

gentemot varandra. Under perioder av social rörlighet däremot, kon

fronteras nya grupper med varandra. Varje givet språk blir därigenom 

kvalitativt nytt för de medvetanden som arbetar inom det, oavsett om 

det förändras i sina formella aspekter eller inte: "I denna aktivt flersprå

kiga värld upprättas helt nya förbindelser mellan språket och dess objekt 

— den reella världen — som medför stora konsekvenser för alla de färdi

ga genrer som tillkommit under de slutna och mörka enspråkiga epoker
na."37 Just under en sådan period och som en del av själva processen, 

menar Bachtin, uppstod romanen. 

I essän "Discourse in the Novel"38 för Bachtin diskussionen av roma

nens egenart vidare, och analyserar här romanens förmåga att synliggöra 

relationer mellan olika språk och ideologier. Romangenren har alltså 

enligt Bachtin inte primärt utvecklats för att skapa karaktärer eller för 

att skildra människoöden, utan för att framställa individen i ett språkligt 

sammanhang: "The fundamental condition, that which makes a novel a 

novel, that which is responsible for its stylistic uniqueness, is the speaking 

36 Bachtin, 1988, s. 173. 
37 Bachtin, 1988, ibid. Jfr. även ovan kap. "Michail Bachtins romanteori", där romanens 

förhållningssätt till samtiden och till de andra litterära genrerna diskuterats. 
38 Bakhtin, 1985. Sidhänv. till denna essä ges i detta avsnitt i den löpande framställningen. 
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person and his discourse." (s. 332) Detta ger också romanen dess stilistiska 

egenart: 

Characteristic for the novel as a genre is not the image of a man in his 

own right, but a man who is precisely the image of a language./—/ If the 

subject making the novel specifically a novel is defined as a speaking per

son and his discourse, striving for social significance and a wider general 

application as one distinctive language in a heteroglot world — then the 

central problem for a stylistics of the novel may be formulated as the pro

blem of artistically representing /.../ the image of a language, (s. 336) 

Romanens projekt beskrivs alltså här som en strävan att konstnärligt 

gestalta, närmare bestämt att re-presentera ett språk, att framställa bilden 

av ett språk. Det "material" romanen använder sig av är den talande 

människan, en människa i fard med att försöka göra sitt eget språk so

cialt giltigt som ett specifikt, avgränsat språk i en mångspråkig värld. I 

det avseendet ser Bachtin romanens projekt som analogt med roman

hjältens. Romanens förhållningssätt till mångspråkigheten, och roman

hjältens särart blir klarare om man i detta avseende jämför romanen 

med eposet. Bachtin beskriver skillnaden på följande sätt: 

In the epic there is one unitary and singular belief system. In the novel 

there are many such belief systems, with the hero generally acting within 

his own system. For this reason there are no speaking persons in the epic 

who function as representatives of different languages — in the epic, the 

speaker is, in essence, solely the author alone, and discourse is a single, 

unitary authorial discourse, (s. 334) 

Eposets hjälte kan naturligtvis också, påpekar Bachtin, framställas som 

en talande person, t.o.m. som en person som håller långa tal, på samma 

sätt som romanhjälten kan vara tyst. Den avgörande skillnaden är att 

eposets hjälte inte personifierar sin egen unika, potentiellt asociala ideo

logiska position, utan en position som fullständigt sammanfaller med en 

rådande samhällelig ideologi. Romanens hjälte däremot kännetecknas 
av att: 

his action has no shared meaning for the community, is not uncontested 

and takes place not in an uncontested epic world where all meanings are 

shared. Such action therefore always requires some ideological qualifica

tion, there is always some ideological position behind it and it will not be 

the only one possible; such a position is therefore always open to contest, 

(ibid.) 

Romanhjältens position är alltså alltid möjlig att ifrågasätta. Detta stäl

ler även romanförfattaren inför en situation där det egna språket hela 

tiden måste kvalificeras och legitimeras. Detta är romanens ständiga di-
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lemma, och det ger romanen dess självreflexiva karaktär. Till skillnad 

från eposet, och även från de retoriska eller lyriska genrerna, kan roma

nen därför inte göra anspråk på att vara ett auktoritativt tal. 

Detta beskriver Michael Holquist som romanens "joyous awareness 

of the inadequacies of its own language", vilket också ger romanen unika 

möjligheter, "since the novel is aware of the impossibility of full me

aning, presence, it is free to exploit such a lack to its own hybridizing 

purposes . 
Svårigheten och utmaningen för romanen är att medlet för denna re

presentation är författarens diskurs. Genom denna ska bilden av ett eller 

flera andras språk framträda. Här är romanens förutsättningar helt andra 

än dramats, där de olika språken kan ställas fram s.a.s. utan förmed

lande instans. 

I princip måste naturligtvis varje diskurs förhålla sig till ord som re
dan är i användning. Varje ny användare av språket måste i sin tur göra 

det till sitt. Men det som ger just romangenren dess särprägel är, menar 

Bach tin, att den förmår utnyttja och gestalta diskrepanserna mellan olika 

diskurser där de konfronteras med varandra. Det förhållningssätt som 

utmärker romanförfattaren är följande: 

He welcomes the heteroglossia and language diversity of the literary and 

extraliterary language into his own work not only not weakening them but 

even intensifying them (for he interacts with their particular self-cons-

ciousness). It is in fact out of this stratification of language, its speech 

diversity and even language diversity, that he constructs his style, while 

at the same time he maintains the unity of his own creative personality 

and the unity /.../ of his own style, (s. 298) 

Samtidigt strävar alltså romanen också att upprätta sitt eget språk. Det 

viktiga i sammanhanget är just romanens specifika sätt att förhålla sig 

till flerspråkigheten. "It is precisely this that defines the /.../ discourse 

in the novel — an orientation that is contested, contestable and contes

ting — for this discourse cannot forget or ignore, either trough naiveté 

or by design, the heteroglossia that surrounds it." (s. 332) Mångspråkig-

heten är alltid potentiellt närvarande i eller i omedelbar närhet till roma

nen. Det är det aktiva och ofta öppet redovisade medvetandet om detta 

som är konstitutivt för romanen som genre. 

En sådan enspråkig värld som möjliggjorde eposet existerar inte läng

re, Bach tin talar här om dessa som "extremely rare epochs", (s. 298) 

När det därför gäller romanens specifika förhållningssätt till en mång-

39 Bakhtin, 1985, M. Holquists förord, s. xxxiii. 
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språkig värld, kan det vara mera meningsfullt att här göra en jämförelse 

mellan romanens språk och lyrikens. Medan romanen alltså bejakar och 

gestaltar språkets fundamentala "dialogicitet" strävar lyriken till "mo

nologici tet". 

The world of poetry, no matter how many contradictions and insoluble 

conflicts the poet develops within it, is always illumined by one unitary 

and indisputable discourse. Contradictions, conflicts and doubts remain 

in the object, in thoughts, in living experiences — in short, in the subject 

matter — but they do not enter into the language itself. In poetry, even 

discourse about doubts must be cast in a discourse that cannot be doub

ted. (s. 286) 

Av denna anledning kan det drag som Bach tin kallar "double-voiced-

ness", och som jag översätter med "dubbelstämmighet", inte förekomma 

i lyriken, utan är i stället något som kännetecknar romanen. Det rör sig 

här om en fundamental skillnad mellan romanen och poesin, ända ner 

till deras respektive sätt att använda sig av och förhålla sig till ordet. 

The double-voiced prose word has a double meaning. But the poetic word, 

in the narrow sense, also has a double, even a multiple, meaning. It is 

this that basically distinguishes it from the word as concept, or the word 

as term. The poetic word is a trope, requiring a precise feeling for the two 

meanings contained in it. 

But no matter how one understands the interrelationship of meanings 

in a poetic symbol (a trope), this interrelationship is never of the dialogic 

sort; it is impossible /.../ to imagine a trope (say, a metaphor) being un

folded into the two exchanges of a dialogue, that is, two meanings parce

led out between two separate voices. For this reason the dual meaning (or 

multiple meaning, of the symbol never brings in its wake dual accents. 

On the contrary, one voice, a single-accent system, is fully sufficient to 

express poetic ambiguity, (s. 327 f.) 

Det poetiska ordet kan alltså vara tvetydigt eller mångtydigt, men inte 

dubbelstämmigt eller mångstämmigt. Poängen är att det poetiska ordet 

inte behöver en dubbelstämmig diskurs för att dess fulla potential ska 

komma till uttryck. Poesins projekt kan därför beskrivas som ett försök 

att "ignorera" det faktum att det språk den använder är ett språk som 

måste uppstå i en kamp mellan många olika språk och språkliga nivåer, 

en nivellering som uppstått på basen av användarnas relativa sociala 

makt. Lyrikens strävan mot ett enhetligt språk sker dock vanligen inte i 

någon naiv omedvetenhet om andra diskursers närvaro i samtiden. 

Even the poetic word /.../ encounters heteroglot language and must break 

through in order to create a unity and a pure intentionality (which is neit
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her given nor ready-made). But the trajectory of the poetic word toward 

its own object and toward the unity of language is a path along which the 

poetic word is continually encountering someone else's word, and each 

takes new bearings from the other; the records of the passage remain in 

the slag of the creative process, which is then cleared away (as scaffolding 

is cleared away once construction is finished), so that the finished work 

may rise as unitary speech /.../ about an "Edenic" world, (s. 331) 

Romanens förhållningssätt är ett helt annat än lyrikens i detta avseende. 

Det är viktigt att lägga märke till att romanen inte bara är en genre som 

kan ifrågasätta alla andra genrer inklusive sina egna, vilket är det drag 

jag i ett föregående kapitel framför allt har tryckt på. Vore detta det 

enda utmärkande draget för romangenren, så skulle det inte vara möjligt 

att tala om den som en genre, den skulle hela tiden hotas av att uppslu

kas av och uppgå i de genrer eller diskurser som den gör bruk av. Roma

nen strävar också till att hitta sitt eget språk och att sätta sina gränser. 

Det specifika för romanförfattaren är att hon eller han gör det i och i 

medvetande om att det sker i en mångspråkig situation, och detta medve

tande förblir synligt i romanens diskurs: 

Therefore, even when heteroglossia remains outside the novel, when the 

novelist comes forward with his own unitary and fully affirming language 

(without any distancing, refraction or qualifications) he knows that such 

language is not self-evident and is not in itself incontestable, that it is utte

red in a heteroglot environment, that such a language must be champio

ned, purified, defended, motivated. In a novel even such unitary and di

rect language is polemical and apologetic, that is, it interrelates dialogical-

ly with heteroglossia. (s. 332) 

Sammanfattningsvis kan man säga att även romanen eftersträvar ett 

eget, enhetligt språk men då en enhet som man med Bachtins terminolo

gi kan kalla en enhetlig bild av ett språk i en mångspråkig situation. 

Detta är diametralt motsatt poesins strävan att upprätta "a unitary 

speech about an 'Edenic' world", dvs. ett enhetligt tal, där mångspråkig-

heten, åtminstone momentant, är upphävd. 

Det är mot bakgrund av denna förståelse för romangenrens möjlighet 

att hantera språkliga och andra relationer, som jag vill undersöka Hjal

mar Bergmans romankonst. Med Loewenhistorier som utgångspunkt vill 

jag belysa hur och i vilken utsträckning Hjalmar Bergman faktiskt an

vänder sig av romangenrens möjligheter att hantera relationer mellan 

diskurser på flera olika nivåer. 

Den mest synliga och lättåtkomliga nivån för en sådan analys är de 
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tematiserade relationerna mellan romangestalterna. Minst lika viktigt 

blir det att undersöka hur de olika diskurserna som tas i bruk i romanen 

förhåller sig till varandra. Vad det gäller här är att studera både hur 

romangestalternas individuella "språk" — i vidast tänkbara bemärkelse, 

dvs. alla handlingar, inklusive ord, som är strukturerade för att ingå i 

en kommunikation — påverkar och påverkas när de konfronteras med 

varandra. Och att studera t. ex. hur berättarens ord "tar färg" av de 

situationer eller människor han för tillfallet beskriver, samt hur detta 

påverkar berättarteknik och perspektiv. På ett lite mer övergripande 

plan, slutligen, blir det viktigt att se på vilket sätt olika diskurser, denna 

gång i form av genrer, samarbetar eller motarbetar varandra inom en 

och samma roman. 

"Determinismen" i Hjalmar Bergmans författarskap 

En analys av Loewenhistorier måste konfronteras med det element i Hjal

mar Bergmans författarskap som har getts det kanske största utrymmet 

inom forskningen, nämligen frågan om arten och graden av den "deter

minism" som formuleras i romanerna. De mest omfattande undersök

ningarna på denna punkt är Linders och Eks. Erik Hjalmar Linder har 

undersökt den bergmanska determinismen genom att fokusera relationen 

mellan texterna och författarens privatliv. Sverker Ek har undersökt 'de

terminismen genom att relatera dess konstans och utformning i texterna 

till en vidare idéhistorisk kontext.40 För både Linder och Ek har syftet 

varit att fastställa determinismens kvalitativa särart i Hjalmar Bergmans 

människo- och livssyn. 

Min analys av Loewenhistorier måste naturligtvis också fokusera denna 

viljeproblematik. Men medan Linder och Ek har undersökt hur den är 

relaterad till idéhistoriska, psykologiska, eller personliga aspekter, vill jag 

vända på det hela och fokusera dess eventuella genomslagskraft på roma

nens berättarstrategier. 

Beskriver man alltså Hjalmar Bergman, eller "författaren" som exem

pelvis "determinist" så blir det automatiskt denne "författare" man yt

terst söker i texterna. Ett sådant sökande har ansetts vara kritikerns 

40 Ek, 1964. Se särskilt kap. 1 och 3. I kap. 1 behandlas Bergmans orientering i estetisk 

och filosofisk teori. Kap. 3 är rubricerat med ett citat av Bergman, nämligen, "Den vilja 

som är fri att vilja: hvad den måste vilja", och behandlar Bergmans försök att komma till 

rätta med problemet med den mänskliga viljan med utgångspunkt i sekelskiftets psykologis

ka och psykiatriska teoribildning. 
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uppgift alltsedan romantikens originalitets- och personlighetsprincip eta

blerades som norm. Jag kommer i stället att vända mig till det mest all

männa, nämligen genrekonventionernas styrande funktion i romanernas 

utformning. 

Rent principiellt menar jag att det är en viktig skillnad mellan att å 
ena sidan undersöka texterna i deras ideologiska implikationer, om avsik

ten är att fastställa författarens åsikter, och att å andra sidan undersöka 

hur en författare arbetat med de ideologier som en genre som sådan rym

mer. Eller omvänt, att undersöka vilka möjligheter en genre ger författa

ren att beskriva världen eller berätta en historia. En författare kan försö

ka använda de litterära genrerna för sina egna syften, men någon full

ständig kontroll över dem kan han aldrig nå. I så fall vore det inte möj

ligt att tala om genrer som litteraturens allmängods, vilket ju ligger i 

själva definitionen av begreppet "genre". 

I hur hög grad var det alltså Bergmans livssyn eller personlighet som 

kom att avgöra hur hans romaner utformades, och när var det genrernas 

inneboende logik som tog över? Frågan är kanske fel ställd, ett säkert 

svar kan vi hur som helst aldrig nå på den punkten. Det kan ändå vara 

värt att ställa frågan. Därigenom kan vi successivt närma oss ett bättre 

sätt att formulera frågor kring det sätt på vilket författare arbetar med 

och utnyttjar t. ex. just romangenrens möjligheter. 

Bachtins romanteori ger nya möjligheter att ställa frågor kring vilje

problematiken i Bergmans författarskap. Problemet med den "tredje vil

jan" kan t. ex. fa en helt ny belysning om man inte nöjer sig med att 

bara betrakta den som ett element i Loewens privata psykologi, utan ser 

den som ett inslag i en romankonstruktion. 

Brustenhetens estetik 

Romanförfattare och moralfilosof 

Förutom som "determinist" har Hjalmar Bergman även betraktats som 

"moralfilosof'. Även denna aspekt av Bergmans författarskap vill jag 

belysa genom att visa hur han arbetar som romanförfattare. I snart sagt 

varje roman av Hjalmar Bergman koncentrerar sig intresset kring frågan 

om människans ställning till sin handlingar, alltså frågan om ansvar. 

Men det är inte bara frågan om när vi är ansvariga som ställs, utan snara

re frågor som: När är det möjligt att ta ansvar? Hur ska vi göra för att 
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våra handlingar ska fa önskvärda konsekvenser? Hur ska vi göra för att 

de överhuvud taget ska få några konsekvenser alls? 

Med frågor som dessa åstadkoms en dubbel rörelse i romanerna. A 

ena sidan pågår ett sökande efter vad det är som ytterst styr den mänskli

ga tillvaron, å andra sidan utforskas det sätt på vilket människor är rela

terade till varandra och till sin omgivning, och vilka möjligheter detta 

ger individen till ansvar och handling. 

Redan i samtidsrecensionerna faste man sig vid "determinismen" och 

"marionettmästardraget" i Bergmans författarskap. Men det finns ett 

drag i hans tiotalsromaner som är lika genomgående, och som jag skulle 

vilja kalla för en "brustenhet". Det intressanta är nämligen att just för 

att sökandet efter den ordning som ytterst ligger till grund för tillvaron 

pågår med en sådan envishet, just därför far de hinder som ligger i vägen 

för en entydig lösning eller förklaring en sådan tyngd. Det är i spännings-

faltet mellan styrning och upplösning eller kaos som det intressanta sker 

i Bergmans romaner. Effekten är att slumpen blir produktiv, när som 

helst kan något kvalitativt nytt inträffa och far då genomgripande konse

kvenser både tematiskt och strukturellt. Slumpen är alltså hos Bergman 

inte något ovidkommande som man kan "glömma" när ordningen väl 

är återställd. Ordningen "återställs" sällan eller aldrig i Bergmans roma

ner. 

Det jag kallar brustenhet i Bergmans texter kan ta sig många olika 
uttryck. Brustenheten kan t. ex. tematiseras på olika sätt: genom att värl

den ses genom ett s.k. brustet sinne, eller så att huvudpersonen misslyc

kas i alla sina förehavanden. Linder snuddar vid denna typ av "brusten

het" med sin term "förändringens tema"1. Med denna term avser Lin

der det sätt på vilket förändringen i Loewenhistorier tematiseras, att det 

hos Loewen utvecklas till en känsla av förnedring och overklighet. 

En kanske intressantare form av brustenhet är emellertid den där olika 

genrer avlöser varandra eller blandas i en och samma roman. Bergman 

använder sig ofta av genrer som redan under hans tid var "föråldrade", 

t. ex. äventyrs- eller pikareskromanen. Orsaken är knappast alltid en 

åsyftad stilimitation, som i t. ex. Herr von Hancken. Det händer ofta att 

en berättelse inte slutförs, och kanske inte kan slutföras inom ramen för 

den genre som den börjar i. Här kan man märka en konflikt mellan 

genrens krav, dvs. genrens egen inneboende logik och ideologi, och de 

krav på t. ex. sanning eller trovärdighet som Bergman ställdes inför i 

just sin tid. Båda dessa typer av brustenhet förekommer, som jag ska 

1 Linder, 1962, s. 277. 

89 



visa, i Loewenhistorier. Med termen "brustenhet" avser jag således inte 

"konstnärligt misslyckande". 

Brustenheten. Exemplet Knutsmässo marknad 

I enklare fall är brustenheten en fråga om perspektivskiften, beroende 

av vem som ser och berättar å ena sidan, och av vem den sedde för tillfal

let umgås med å den andra. Dessa perspektivskiften medför att möj

ligheterna för läsaren till inlevelse, identifikation och förståelse för en 

persons öde och handlingar växlar under berättelsens gång. Ett exempel 

på detta är Jörgen Siedels historia i Knutsmässo marknad, 1916. Man kan 

inte påstå att han är huvudperson, att etablera någon som huvudperson 

är överhuvudtaget svårt i denna myllrande roman av tumultartade hän

delser under en marknad som pågår i två dagar. Jörgen Siedel är bara 

en av de personer som är inblandad i ett flertal av dessa händelser, och 

som därför förekommer genom hela romanen. Han mördas i den scen 

som utgör romanens kulmen och hans hemfärd i kista avslutar romanen. 

Det sätt som hans historia berättas på är emellertid märkligt, och det 

har inte bara att göra med att han i och för sig är en märklig person. 

I inledningskapitlet rider magister Ekmarck omkring i trakten runt 

den stad där marknaden ska hållas och bjuder in brukspatroner och 

överhet till det skådespel som ska framföras på rådmannens vind. Samti

digt passar han på att tigga ihop av de rikas avlagda kläder för att fa 

ihop finkläder till sig själv. Han ska fria till stadens vackraste mamsell, 

rådmannens dotter. Själv är han en fattig stackare, om än en studerad 

karl. Han är nämligen son till stadsvakten och Skur-Kajsa. 

Ekmarck är kanske den som kommer närmast det man skulle kunna 

kalla huvudperson i denna roman. På sin tiggarfard kommer han även 

till Jörgen Siedels gård. I följe har han Västerråda-tattarn, och det visar 

sig att Siedel har skumraskaffärer ihop med denne, riktigt vad är än så 

länge osäkert. I denna inledande presentation av figuren Siedel framstår 

han som en brukspatron som inte skyr några medel för att driva sina 

affarer, alltså inte ens samarbete med den allmänt ringaktade "tjuv-

strykern" Västerråda-tattarn. När Ekmarck ska dra vidare beslutar sig 

Siedel för att följa honom till nästa gård, av två skäl. Dels har han som 

vanligt ondsinta planer på att försöka lura sin granne och ständige fien

de. Dels behöver han sällskapet, han är en ensam och ganska ömklig 

gammal man sedan älsklingssonen begått självmord. 

Den bild av Jörgen Siedel läsaren far genom detta magister Ekmarcks 
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möte med honom är alltså bilden av en hänsynslös brukspatron å ena 

sidan, och å andra sidan en tragisk och ensam gammal far som sörjer 

sin döde son. Dessa olika dimensioner av Siedel-figuren skiljs sedan åt. 

Den dimension som blir synlig för läsaren i olika situationer är helt be

roende av vilka personer som finns runt omkring honom för tillfallet. 

Att båda dimensionerna av Jörgen Siedel aktualiseras just i mötet med 

Ekmarck beror på att denne socialt sett befinner sig i ett gränsområde 

mellan överhet och fattigt folk, mellan de mäktiga och de maktlösa. I en 

stum scen far t. ex. läsaren tillsammans med Ekmarck spionera genom 

ett fönster på Siedel och Västerråda-tattarn när de smider sina ränker. 

I en annan sammanträffar Siedel med de andra bergsmännen, ett möte 

där gruvdriften i trakten och Siedels framtid som brukspatron avgörs. I 

den rollen gör han här en slät figur, men reser sig i stället till tragiska 

format genom att blotta sin stora sorg över sonens öde, och sin vrede 

över de närvarandes delaktighet och skuld till det. Magister Ekmarck 

är inte där, den simple ränksmidaren Siedel därför inte heller. 

Berättelsen om Jörgen Siedel slutar med att han blir mördad i en ölkäl-

lare inför allas åsyn. Västerråda-tattarn skär halsen av honom. Denna 

scen har en ganska fantastisk prägel, mycket beroende på att den som 

ser i detta fall är en sinnessjuk kvinna, fru Gunhild på Hviskingeholm. 

Framför henne utbreder sig en tavla, som beskrivs just som en tavla. 

Scenen fryses för ett ögonblick och för läsaren räknas de olika detaljerna 

i tavlan upp, just så som de visar sig för betraktarens blick. Strax därpå 

tar händelserna fart igen, slagsmål utbryter och Siedel far halsen avsku

ren. — Det märkliga med denna scen är just att den ses genom den toki

ga kvinnan, och hon förstår inte vad det är hon ser. 

Greppet att frysa handlingen på detta sätt i "tavlor" eller "tablåer" 

som utbreder sig för en betraktare, känner vi igen från många 1800-

talsromaner. Meningen i dessa var vanligtvis att betraktaren och läsaren 
skulle utvinna en sens moral ur dem eller förstå något specifikt samman
hang, t. ex. "Guds avsikt med människan". I Knutsmässo marknad ser den 

tokiga fru Gunhild en tavla breda ut sig, men den ger henne ingen insikt 

i något sammanhang alls. Det innebär att Siedels död förblir otolkad; 

hon vet inte varför han mördas eller vad det kommer att betyda. Det är 

varken ränksmidaren eller den tragiske fadern som dör, utan bara en av 

personerna i hennes tavla. Hans död är varken en tragedi eller ett rätt

vist straff. 

Läsaren har större möjlighet än fru Gunhild att förstå varför han blir 
mördad, eftersom vi kan göra kopplingar till det som hänt tidigare, i 

texten och under marknaden. När Siedel förs hem vet läsaren att detta 
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markerar slutet på den epok som burit namnet Jörgen Siedel. Han var 

den siste i en lång rad Jörgen Siedlar. Med hans död kommer Knutsmäs

san att fa en delvis annan innebörd, åtminstone när det gäller markna

dens betydelse för gruvdriften i trakten. 

Möjligheterna till inlevelse med ett personligt öde är dock obefintliga 
i den scen där han mördas. Liksom fru Gunhild kan vi bara konstatera: 

Jörgen Siedel mördas. Men inte nog med det. Vi far nämligen inte veta 

mycket om fru Gunhild heller, trots att det är hennes seende som åter

ges. Detta kan därför inte anses fylla någon av de funktioner som tills

krivs point-of-view-tekniken. Eftersom ingenting förklaras fyller troheten 

mot fru Gunhilds subjektivitet ingen gestaltkaraktäriserande funktion, 

annat än som en sorts negation, ett tecken för obegriplighet eller me

ningslöshet. 

Genom fru Gunhilds placering och roll i denna scen blir det tydligt 

att det som fokuseras i denna roman i hög grad är möten mellan språk, 

möten mellan olika känslo- och föreställningsvärldar där bara vissa 

aspekter är kommunicerbara, ibland, och med vissa personer. Fru Gun

hilds avsaknad av språk för det hon ser gör inte detta osynligt i romanen. 

Tvärtom fästs uppmärksamheten, genom att det är hennes seende som 

återges, än mer på det faktum att alla lever i sina världar och att dessa 

endast delvis kan kommuniceras. 

Genomgående i romanen är att både händelseförloppet och berättelsen 

om det påverkas av såväl agerande som betraktare och berättare. Delmo

menten samlar sig inte i ett överblickande perspektiv som skulle kunna 

försona och förklara de olika delmomentens inbördes sammanhang och 

betydelse för en helhet. Därför förblir detaljerna delvis otolkade och obe

gripliga, hindren för att en försoning eller förklaring ska kunna uppnås 

behåller sin självständighet och romanen präglas av en brustenhet. 

En "orientalisk upplösning" 

Hjalmar Bergman har själv kommenterat det drag i romanerna som jag 

här har valt att kalla brustenhet. I ett brev till Tor Bonnier med anled

ning av dennes utlåtande om Vi B ookar, Krokar och Rothår skriver han: 

Jag förstår Din anmärkning mot slutet. Det sunda förnuftets ö rättfardighe-
tens seger af egen kraft hade naturligtvis varit momumentalare äfven rent este

tiskt sedt. Men det ligger inte för mig. Om du kastar en blick på min tidiga

re produktion, skall Du finna, att jag nästan alltid valt en irrationell ö om 

jag så må säga orientalisk upplösning. Och valet har icke varit medvetet — 
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det är först Dina ord som kommit mig att reflektera på förhållandet. 

Men frånseddt att denna upplösning, baserad på ett naturfel hos förf. 

måste blifva den för förf. naturliga — frånseddt det finner jag icke, att 

bokens afslutning saknar logiskt intresse. Finalen blir nämligen ett af bo

kens hufvudthema: penningens ofta (oftast?) slumpvist verkande makt — 

än på godt än på ondt. Plus: det nyckfulla, eminent kvinnliga elementets 

betydelse inom en samling människor.2 

Det är alltså en annan logik än — det manliga — "förnuftets" som är 

avgörande för hur denna roman utvecklas. Man kan också formulera det 

så att att inte alla element i texten är underställda samma logik. Det i sin 

tur betyder att hindren för en viss händelseutveckling behåller sin särprä

gel. Trots att de tillhör det sammanhang som en person befinner sig i, 

rymmer de alltid möjligheter till en egen historia, en historia som perso

nen i fråga varken kan kontrollera, integrera i sin egen, eller ens relatera 

sig till. Detta var vad som hände fru Gunhild. Man kan därför säga att 

hindren framstår som den levande mångtydighet som olika projekt eller 

föreställningar kan prövas mot i romankontexten. 

Fokuseringen på hindren leder till en sorts dubbel uppmärksamhet i 

texterna och det är detta som har gjort mig uppmärksam på det jag vill 

kalla närvaron av en "tredje" position i Bergmans texter. Det är fråga 

om en uppmärksamhet som varken gör individen eller omständigheterna 

till det primära, utan som försöker bestämma relationen mellan dem. Det 

är alltså relationen som är det "tredje", eller det primära om man så 

vill. Ställer man relationen i centrum så blir alla inblandade parter lika 

primära. Det som utforskas blir då både individens relation till sin konkre

ta omgivning och till en eventuell abstrakt övergripande ordning. 

Effekten av detta är att ett odefinierbart element ständigt är närvaran

de i texterna, ett element som när som helst kan förändra en situation 

eller leda till att ett händelseförlopp tar en oväntad, ny riktning. Detta 

är vad jag avser med en brustenhet i Hjalmar Bergmans romaner. Detta 

bidrar också till att ge romanerna, vilket jag ska visa, deras dubbelstäm-

miga och dialogiska karaktär. 

1 Loewenhistorier kan man inte tala om en brustenhet i anslutning till den 

typ av perspektivskiften som är utmärkande för Vi Bookar, Krokar och 

Rothår eller Knutsmässo marknad, eftersom Loewenhistorier är en konsekvent 

genomförd jagroman. — Däremot kan man tala om en brustenhet på 

grund av genrebrott och genrebyten. ljust denna roman blir dessa byten 

2 Brev till T. Bonnier, 9.2.1912, Brev, s. 69. 
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dessutom särskilt tydliga eftersom de inträffar vid övergången till varje 

nytt kapitel. Dessutom präglas romanen av den brustenhet som beror 

på berättarens bristande överblick och insikt i de sammanhang han har 

föresatt sig att berätta om. Att diskutera konsekvenserna av det är ett 

huvudtema i min analys. 

För att belysa Hjalmar Bergmans sätt att arbeta i tiotalsromanerna 

har jag alltså valt att analysera Loewenhistorier och En döds memoarer. Det

ta kan kräva en kommentar. Om det enbart hade gällt en analys av 

Bergmans sätt att arbeta med genrer, hade det förmodligen varit mer 

adekvat att välja sinsemellan mer olikartade romaner än dessa. Men för 

att det skulle bli möjligt att även diskutera berättarfunktioner, samt för

fattarens relation till sina fiktiva gestalter, ansåg jag det nödvändigt att 

välja romaner som är någorlunda jämförbara. Om skillnaderna är små 

är det också lättare att se vad de betyder, liksom det också är lättare att 

urskilja en eventuell utveckling. De romaner jag har valt har båda en 

genomgående huvudperson som dessutom fungerar som berättare i jag

form. Romanerna kan därför också ses som tematiseringar av berättan

dets problem. Därmed blir det möjligt att jämföra och diskutera det sätt 

på vilket berättartekniska och tematiska aspekter samarbetar och påver

kar romanernas utformning, och framför allt, deras dialogicitet. En ana

lys av dialogiciteten i Hjalmar Bergmans romankonst hade fatt göras 

med andra förutsättningar om någon av de romaner som saknar egentlig 

huvudperson hade valts. Som det nu är kommerjag i hög grad att kon

centrera analysen på huvudpersonens funktion som romangestalt och 

berättare i en roman som arbetar med flera olika genrer. 

Loewenhistorier i den tidigare forskningen 

Loewenhistorier utkom i april 1913. Första kapitlet, "47-an", publicerades 

separat redan året innan i november- och decembernumren av Bonniers 

Månadshäften. Hjalmar Bergmans förläggare, Tor Bonnier, krävde någ

ra strykningar i det andra kapitlet, "Thoméi gård". Som skäl angav han 

en "ängslan för det odjuret publiken. Vi frukta nämligen att kärlekssce

nerna mellan Herr Leonard och fru Ekström /.../ skola komma att verka 

som ett allt för starkt laxativ på den ärade läsekretsen. Det finns väl in

tet osmakligare till i världen än ett äldre kättjefullt fruntimmer, och fru 

Ekström är utan tvifel det otäckaste gamla luderjag någonsin råkat på."3 

3 Tor Bonnier i brev till Hjalmar Bergman 28.2.1913, HBSÅ, 1962, s. 40. Se även SS:8, 

s. 454. 
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Bergman efterkom hans önskemål och bifogade följande kommentar till 

det reviderade manuskriptet: "Som jag /.../intet kan förändra i fru Ek

ströms frodiga och lifsglada karaktär, har jag måst nöja mig med att 

bortskära några av dess starkast doftande blommor."4 

När romanen skrevs bodde makarna Bergman i Helsingborg dit de 

hade flyttat sommaren 1911 efter att en längre tid ha varit bosatta i 

Rom. Romanen är skriven under en period präglad av sjukdom, depres

sion och produktionskris, vilket Ek har utrett i sin avhandling.5 Linder 

har behandlat denna period i ett kapitel rubricerat med ett citat ur Berg

mans dagboksanteckningar: "Ett sabla sabla år."6 

Loewenhistorier består av tre kapitel, samtliga med namnet på en gård 

som titel. Gårdarna utgör i varje enskilt kapitel Loewens hela värld, 

människorna och händelserna i dessa är det enda han har att relatera 

sig till. Vart och ett av romanens kapitel utgör en avslutad berättelse 

inom romanen. Det är därför inte självklart att den ska klassificeras som 

roman, att kalla den en novellsamling hade kanske varit lika berättigat.7 

En viktig omständighet gör emellertid att det är mera meningsfullt att 

behandla den som en sammanhållen roman, nämligen att det finns en 

ramberättelse som förbinder de tre "novellerna" med varandra och där

med gör dem till kapitel i en roman. Denna ramberättelse är visserligen 

i det närmaste osynlig, på fiktionsplanet inträffar den mellan romanens 

kapitel, den upptar därför på denna nivå en i övrigt "tom" tid. I texten 

utgör den ett fem sidor långt avsnitt i början av kapitlet "47-an", samt 

ett par sidor i början av "Thoméi gård". 

Ramberättelsen fungerar som en läsanvisning, samtidigt som Loewen 

här ger förutsättningarna för den historia han ska berätta. Fiktionen är 

den, att Loewen gör sina anteckningar medan han sitter i fängelse. 

Strukturellt far denna ramberättelse en förlängning genom att Loewens 

vistelse även i Thoméi gård, i romanens följande kapitel, avbryts av att 

han blir häktad, denna gång för stöld. Därigenom förbinds de berättel

ser som i och för sig är avslutade helheter med varandra i en obruten 

kronologi. Och huvudpersonen är också densamme genom hela roma

4 Hjalmar Bergman i brev till Tor Bonnier, 9.3.1913. Cit. efter SS:8, s. 456. Den version 

av Loewenhistorier som trycktes i SS: 8 följer originalversionen, så när som på några smärre 

ändringar av skrivfel. Se SS:8, s. 457. De uteslutna partierna om ca. femtio manuskriptra-

der medtogs således inte. Originalmanuskriptet finns i Bonniers förlags arkiv. 
5 Se Ek, 1964, s. 116 ff. 
6 Linder, 1962, s. 253. 
7 Tor Bonnier talar också i brev, 28.2.1913, till Hjalmar Bergman om romanens kapitel som 

"noveller". HBSÅ, 1962, s. 40. 
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nen.8 Det vanliga är också att man har läst Loewenhistorier som en roman, 

och inte som en novellsamling. 

I bergmanforskningen beskrivs Loewenhistorier som viktig i författarska

pet, men svårtolkad. I Gunnar Qvarnström studie kring Hjalmar Berg

mans symbolkonst, I lejonets tecken, inleds t. ex. analysen av Loewenhisto

rier på följande sätt: "Denna excentriska och gåtfulla prosaberättelse in

tar sannolikt en mycket viktig ställning i Bergmans författarskap över

huvud."9 Qvarnström är primärt intresserad av att bestämma relationen 

mellan Loewen-figuren som lejonsymbol och dess eventuella relation till 

en Kristussymbolik. Han gör därför inget ytterligare försök att precisera 

varför romanen kan tänkas inta en sådan ställning i Bergmans författar

skap, utan nöjer sig med att hänvisa till ett liknande omdöme från Johan

nes Edfelts sida. Edfelt beskriver den som "ett av Hjalmar Bergmans 

mest suggestiva verk men samtidigt ett av hans för analys minst åt

komliga".10 

Romanen beskrivs sedan vanligtvis genom att man försöker karaktäri

sera huvudpersonens psykologiska särart, och den människosyn som te-

matiseras genom honom. Så gjorde redan Böök, när han framhöll att det 

"egentliga värdet i Loewenhistorier blir själva karaktäristiken av den ab

norme, urspårade och besatte Leonard Loewen; över hans färd ligger 

det en upplösningens och undergångens poesi, som på sätt och vis är 

osund, men vars fascinerande verkan man inte lätt undandrar sig.11 

Därefter övergår han till att beskriva Loewen som "söndertrasad" på 

samma sätt som Knut Hamsuns romanfigurer, och hans värld som 

"brusten". 

Omdömet skärps tretton år senare. Böök var då fortfarande positiv 

till romanen. Loewen beskrivs nu som "andligen befryndad med Knut 

Hamsuns sensibla lösdrivare, och på det hållet går alltså hans stamträd 

tillbaka både till Nietzsches övermänniska och Dostojevskijs Idiot." Men 

nu säger Böök explicit att Loewenhistorier är berättelsen om en person som 

"står utanför samhället och befinner sig på andra sidan alla moralbe

grepp".12 För Böök innebär detta att Loewenfiguren är onormal, och att 

8 Gestalten Leonard Loewen förekommer dessutom som huvudperson i fyra separata novel

ler. Karaktären har i dessa genomgått förändringar som gör att man inte utan vidare kan 

tala om denna gestalt som identisk med huvudpersonen i Loewenhistorier. Samtliga dessa 

noveller är av senare datum än Loewenhistorier. Ang. datering av dessa, se Johannes Edfelts 

"Anmärkningar", SS:8, s. 465. 
9 Qvarnström, G., I lejonets tecken. En studie i Hjalmar Bergmans symbolkonst, 1959, s. 61. 
10 Se Edfelts "Förord", SS: 8. s. 5. 
11 Böök, F., SvD 21.7.1913. 
12 Böök, F., Resa kring svenska parnassen 1926, 1926, s. 208. 
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han förmodar att det varit Bergmans syfte att just skildra det abnorma 

som abnormt. Böök kallar också Loewen för "bergslagssagorns genius", 

och ägnar sedan en stor del av essän åt att visa varför Hjalmar Berg

mans romaner är sagor som inte har något med "den förnuftiga viljans 

och verklighetens värld" att göra.13 Böök var alltså den som först kom 

att förstå Loewenhistorier som en tematisering av outsidern, med tonvikt 

på outsiderns psykologi. 

Sverker Ek gör en liknande bestämning av det han ser som romanens 

centrala tema. Han skriver: "Även om viljans funktion kan sägas utgöra 

det centrala motivet i de bägge jagromanerna från 1913 och 1918, så är 

dock den rent psykologiska aspekten den väsentliga i Loewenhistorier, 

medan ett etiskt-religiöst betraktelsesätt är dominerande i En döds memoa

rer ."l4 

Även Knut Jaensson och Vilgot Sjöman kom i stor utsträckning att 

följa den väg som Böök stakade ut, när de valde som sin uppgift att försö

ka förklara vad det "bisarra" respektive "det overkliga" draget i roma

nen berodde på.15 

I dessa sätt att närma sig romanen framstår den som en tragisk berät

telse om en ömklig figur som misslyckas i alla sina förehavanden, och 

som inte hittar vägen tillbaka till en människovärdig tillvaro. Det är allt

så genomgående outsider-temat och viljeproblematiken i Loewenhistorier 

som har kommit att betonas i forskningen. 

För att kunna läsa romanen på det sättet har man ofta satt en paren

tes kring den tredje och sista avdelningen, och läst de två första som en 

sammanhållen enhet. Den tredje, kallad "Gula huset" skiljer sig nämli

gen avsevärt i både stil och innehåll från de två övriga. Åsikterna har 

varit delade om kvaliteten i denna tredje avdelning. Däremot har man 

varit överens om dess karaktär av "kriminal- och äventyrsroman"16 radi

kalt bryter mot de två första avdelningarnas mera "höglitterära" karak

tär. Erik Hjalmar Linder sätter uttryckligen en sådan parentes, när han 

ska beskriva stilen i romanen. Han skriver: "Loewenhistorier — varmed jag 

13 Böök, 1926, s. 210 ff. 
14 Ek, 1964, s. 317. 
15 Jaensson, K., Essayer, 1946, s. 243 ff. I essän "Hjalmar Bergman" försöker han förklara 

det "bisarra" draget i Loewenhistorier genom att betrakta berättartekniken som jämförbar 

med drömmens, och se Loewen som drömmaren. 

Vilgot Sjöman utgick från Jaenssons tes i de två essäer han skrev om Loewenhistorier. 

BLM, nr. 2 och nr. 6, 1951. 
16 Karaktäristiken är denna gång Johannnes Edfelts, i förordet till SS:8 s. 7, men det före

kom liknande formuleringar redan i samtidsrecensionerna. Jfr. Böök, F., SvD 21.7.1913, 

Landquist, J., DN 11.5.1913. 
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i detta sammanhang främst menar 47-an och Thoméi gård — måste anses 

vara ett exempel på en litterär symbolism, Hjalmar Bergmans egen".17 

Redan när Loewenhistorier kom ut var det två kritiker som ville skilja 

ut "Gula huset" ur romanhelheten. John Landquist var positiv till den 

sista avdelningen. Han tyckte att det var först i detta kapitel som "förfat

tarens berättartalang kom till sin rätt", och diskuterade sedan på vilket 

sätt den skiljer sig från de tidigare avsnitten. Fredrik Böök däremot, såg 

detta kapitel som ett misslyckande. Han menade som vi såg att värdet 

i de två första kapitlen låg i att de gav läsaren en inblick i ett "ab

normt" psykes sätt att fungera och se på världen. I den tredje avdelning

en har emellertid det starkt subjektiva perspektivet frångåtts. Och där

med, menade Böök, hade den även förlorat sin "konstnärliga idé"18 

Det verkar som om Bööks omdöme i detta fall fick stor genomslags

kraft i den följande bergmanlitteraturen. Riktigheten i hans omdöme 

syntes dessutom styrkt av att Bergman själv i ett brev till Böök gav ho

nom rätt.19 När Ek i sin tur väljer att betrakta den tredje avdelningen 

som ett främmande element i romanen legitimerar han det genom att 

åberopa just detta brev, som då var nyfunnet.20 Därmed kan han ta fas

ta på de två första kapitlens "subjektiva" drag, när han sammanför den 

med En döds memoarer. Han beskriver båda som "en psykologisk analys 

av verklighetsimpressionernas känslomässiga karaktär och inverkan på 

jagets beteende".21 

Även Linder vill karaktärisera det han ser som den seriösa aspekten 

av romanen, den som blir kvar sedan man bortsett från det tredje kapit

let, som psykologisk gestaltning. Han säger t. ex. att det är Loewens tred

je vilja som genomgående avgör händelseförloppet: "Gång på gång 

handlar han stick i stäv med ett nyss fattat beslut, och det är dessa im

pulshandlingar som bringar honom i olycka."22 Man kan säga att Lin

der väljer att renodla "helgonaspekten" av Loewenfiguren för att under

bygga sin läsning av Loewenhistorier som en berättelse om outsider-proble

matiken: 

17 Linder, 1962, s. 275. 
18 Landquist, J., DN 11.5.1913, Böök, F., SvD 21.7.1913. 
19 Bergman skrev i ett brev till Böök, den 29.7.1913: "Jag har /.../ länge i tysthet skämts 

öfver Loewenhistoriers sista afdelning -

Ämnet hörde ej dit utan till släkten Liljas historia. /—/ Nu var olyckan den att Loewen 

spelade en om också underordnad roll i denna historia, vidare att jag par force majeure 

tvingades afsluta Loewenboken /.../." Brev, s. 84. 
20 Ek, 1964, s. 317. 
21 Ek, 1964, s. 315. 
22 Linder, 1962, s. 269. 
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I Loewenhistorier glider alla handlingar ut i meningslöshet; de blir betydelse

lösa inför själva det moraliska problem som överskuggar allt. Loewens 

renhjärtade bemödanden är utan verkan, /—/ Det är inte bara de dåliga 

som är gemena — det är de bästa — det är alla. Sveket är bottenlöst. Det 

är inbyggt i tillvaron.23 

Linder sammafattar Loewens belägenhet på följande sätt: 

Här kommer förändringens tema in, förändringen som förnedring. /—/ 

Men denna förnedring är en upplevelse för Loewen ensam — Loewen som 

är den goda viljan själv, ett helgon förklätt till artist och ett modigt le

jon förklätt till en avsigkommen trashank. Men just ur upplevelsen av 

förändring växer /.../ förnimmelsen av overklighet upp, livets overklig

het.24 

Ett helgon är per definition en "otidsenlig" figur, i sin moraliska renhet 

står helgonet över eller utanför varje tids moraliska praxis. Och om man 

som Linder menar att det alltid är Loewens tredje vilja som avgår med 

segern vid konflikter mellan motstridiga viljeimpulser, har man med 

detta också sagt att det ständigt är den utifrånkommande, "ovärldsliga" 

helgon-viljan som faller avgörandet och att denna därvid använder Loe

wen som ett delvis ofrivilligt instrument. Linder betonar det subjektiva 

och symbolistiska dragets betydelse i Loewenhistorier och att omvärlden i 

det perspektivet framstår som funktioner eller projektioner av Loewens 

psyke. Händelseförloppet kan därigenom bara förklaras på basen av 

Loewens säregna personlighet och dess förbund med helgonviljan, som 

i sin tur måste återföras på en föreställning om tillvarons beskaffenhet 

som han tänker sig att Bergman omfattade och som det var hans avsikt 

att gestalta i romanen. Detta föranleder också Linder att analysera Loe

wenhistorier som en i hög utsträckning själbiografisk skildring av författa

ren.25 

När man på detta sätt skiljer ut "Gula huset" ur Loewenhistorier blir 

den tematik man framförallt valt att analysera och renodla, som jag vi

sat, outsider-temat och viljeproblematiken. I enlighet med detta har man 

valt att fokusera och analysera berättartekniska drag i texten som just 

"tekniska" medel för att understödja och utveckla denna tematik. Det 

gäller t. ex. element i romanen som jag-tekniken, eller stildrag som det 

symbolistiska, expressionistiska eller absurdistiska inslaget. 

23 a.a., s. 275. 
24 a.a., s. 277. 
25 a.a., s. 264. 
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Det märkliga med de beskrivningar av Loewenhistorier som blir möjliga 

genom dessa val är att romanen framstår som så enhetligt tragisk, me

dan detta inte alls är det allenarådande intryck man far när man läser 

den. Tvärtom är Loewenhistorier en mycket rolig bok. Och jag menar att 

det inte bara är Loewens egen galghumor, eller författarens "absurda" 

humor, dvs. grotesken som berättarteknik, som gör den så rolig att läsa. 

Loewen är en tragisk figur. Hans öde är också tragiskt. Men Loewenhisto

rier är i långa stycken komisk. 

Gemensamt för alla dessa sätt att läsa romanen är att man ser på den 

som om den var "Historien om Leonard Loewen". Men läser man roma

nen så, då missar man det dubbla perspektiv, den inbjudan till läsning 

på flera, samverkande nivåer, som redan romanens titel inbjuder till. 

"Loewenhistorier" kan naturligtvis förstås som just berättelsen om Leonard 

Loewen, eller snarare, berättelser om Loewen. Men titeln pekar även 

på det faktum att berättelserna är Loewens. Att det rör sig om berättel

ser som han försöker konstruera, berättelser som blir möjliga bara för att 

det är just han som berättar. Och detta är något annat än att säga att 

syftet med berättelserna är att karaktärisera Loewen. Samlingsbegreppet 

"Loewenhistorier" rymmer minst tre nivåer, dels alltså "Loewens histo

rier", dels "Loewens historia" eller "Historien om Loewen", och slut

ligen även romanen "Loewenhistorier". 

Nu menar jag inte att de läsarter som tidigare bergmanforskare har 

valt skulle vara felaktiga. Tvärtom, om man ser det ur romanteoretisk 

synpunkt så är ett av romanens kännetecken just att den utnyttjar och 

bearbetar sin samtids diskurser för sina egna syften. Och därför är det 

möjligt att skilja ut en eller flera av dessa ur en romanhelhet för särskild 

analys. Så har mina föregångare gått till väga, när de har valt ut t. ex. 

viljeproblematiken eller outsider-temat som centrala aspekter av Loewen

historier. Jag kommer att utgå från Bach tins tanke att romaner inte pri

märt gestaltar karaktärer eller människoöden, utan en bild av språk som 

möts. Oavsett vilken hans teoris generella räckvidd är , menar jag att 

det är värt att pröva den infallsvinkel på romanstudiet som den möj

liggör. Med en sådan analys fokuseras romanarbetets speciella villkor, i 

stället för t. ex. författarens säregna föreställningsvärld. 

Loewens tre försök att "berätta sig in i världen" 

"Gula huset" skiljdes ut ur romanen för att den genremässigt ansågs 

avvika för mycket från de övriga två kapitlen för att de skulle kunna 
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behandlas som en harmonisk helhet. Nu menar jag att Loewenhistorier 

mycket väl låter sig läsas som en sammanhållen roman om man också 

uppmärksammar skillnaderna mellan "47-an" och "Thomei gård", just 

när de gäller genretillhörighet. Tar man fasta även på dessa skillnader 

så kan hela Loewenhistorier ses som tre olika försök att berätta Loewens 

historia. Eller om man ser det från Loewens perspektiv, som tre olika 

försök han gör för att "berätta sig in i världen". 

En precisering kan vara på sin plats beträffande syftet med en sådan 

genreanalys. Min målsättning är inte att upprätta en förteckning över 

alla de genrer eller subgenrer som tas i bruk i Loewenhistorier. Mitt syfte 

är att undersöka hur de i romanen dominerande genrerna samarbetar 

eller motarbeta varandra och vilka konsekvenser detta får för berättelser

nas utformning. När jag säger att Loewenhistorier rymmer olika berättel

ser, avser jag med termen "berättelser" dels det faktum att de enskilda 

kapitlen kan ses som separata, interrelaterade berättelser, dels att några 

av romangestalterna rymmer möjligheter till egna berättelser. Dessa har 

beröring med men sammanfaller inte med Loewens. Jag gör alltså inte 

en genreanalys för att nå fram till bättre genredefinitioner eller klassifika-

tionsmodeller. Jag studerar genrerna för att undersöka hur de hanteras 

av en romanförfattare vid en viss historisk tidpunkt. 

"47-an" 

Ramberättelsen ger dubbla genreförväntningar 

Ramberättelsen ställer Loewens historia i en retrospektiv dager. Den 

utlovar en överblick och summering av de omständigheter som lett till 

hans nuvarande belägenhet. Läsaren ges anledning att förvänta sig att 

Loewens ambition är att vara så uppriktig som möjligt, att endast de för 

sammanhanget relevanta detaljerna återberättas i en sammanhållen ked

ja av orsak och verkan. Romanens första sats ger just detta löfte, men 

tar delvis tillbaka det i en och samma sats. "Uppriktigheten" sätts i frå

ga genom den ironiska attityd Loewen intar. Men alltså, endast delvis: 

"Jag, Leonard Loewen, svensk adelsman, artist (målare), A.S.d.l.S.G.p. 

P.d.A. etc. framlägger härmed fakta angående de groteska och tragiska 

omständigheter, som äro förknippade vid mitt snart timande frånfalle." 

(s. 11) 

Det tragiska kan inte behålla sin tragiska kvalitet när det samman
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kopplas med det groteska, ett skratt smyger sig in i formuleringen. Att 

han dessutom inte är omedvetet tragisk, i den meningen att han skulle 

vara en uppblåst och självupptagen adelsman utan självinsikt, vilket 

anförandet av den mystiska titeln kunde ge vid handen, motbevisas av 

det nonchalanta "etc." som fogats till titeln, vilket signalerar att denna 

inte ska tas särskilt allvarligt. Uttydd lyder titeln "Ancien secretaire de 

la Société generale pour Protection des Animaux" (s. 15). Han är så

ledes före detta sekreterare i en djurskyddsförening, vilket knappast 

är någon titel att yvas över ens för den mest inbilske adelsman på fallre

pet. 

Ramberättelsen arbetar överhuvud taget med dessa dubbla nivåer av 

uppriktighet och ironi. Och de svårigheter detta medför för läsaren, och 

för Loewen själv, att avgöra betydelsen i det som händer, gör sig alltså 

gällande från första stund. Man kan här jämföra med Bachtins beskriv

ning av romanförfattarens specifika möjligheter att omfatta den andres 

diskurs i sin egen. Det betyder att låta dubbla "röster" och dubbla ni

våer vara närvarande inom en och samma utsaga, ett förhållande som 

han beskriver på följande sätt: 

The author encases his own thought in the image of another's language 

without doing violence to the freedom of that language or to its own dis

tinctive uniqueness. The hero's discourse about himself and about his 

world fuses organically, from the outside, with the author's discourse abo

ut him and his world.1 

Om detta gäller för romanförfattarens förhållningssätt till sina fiktiva 

gestalter i allmänhet, uppstår en speciell komplikation när det gäller en 

jag-roman. Där tvingas även huvudpersonen, förutom författaren, för

hålla sig till sin berättelse. Den diskrepans som då uppstår mellan den 

som berättar och det som berättas, blir fullt synlig och kan, som här, 

utnyttjas för att ge både händelserelateringen och och självkaraktäristi

ken en ironisk prägel, utan att ironin markeras explicit på något annat 

sätt. Intressant i sammanhanget är också att ironin kan utvecklas utan 

att uppriktigheten och allvaret i det som berättas helt omintetgörs. För 

att uppnå denna effekt är förmodligen romanen som genre särskilt läm

pad, eftersom romanen just förmår föra samman olika nivåer och diskur

ser utan att deras identitet som separata diskurser går förlorad. När två 

disparata diskurser, eller som här två nivåer av allvar respektive ironi, 

förs samman ger det en särskild, dialogisk effekt åt den diskurs i vilken 

en historia berättas. Bachtin skriver om detta: 

1 Bakhtin, 1985, s. 409. 
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With such an internal fusion of two points of view, two intentions and two 

expressions in one discourse, the parodie essence of such a discourse takes 

on a peculiar character: the parodied language offers a living dialogic resis

tance to the parodying intentions of the other; an unresolved conversation 

begins to sound in the image itself; the image becomes an open, living, 

mutual interaction between worlds, points of view, accents.2 

Loewens placering som samtidigt objekt och subjekt för sin berättelse 

utnyttjas alltså så att både händelseförloppet och Loewen själv framstår 

i en ironisk dager. Ironin smyger sig in i glappet mellan dessa perspek

tiv. Ramberättelsen i Loewenhistorier erbjuder därmed också läsaren ett 

dubbelt förhållningssätt till huvudpersonen och hans berättelse. 

Loewen förlorar kontrollen över sin berättelse 

1 ramberättelsen till "47-an" konstaterar Leonard Loewen alltså att han 

står inför sitt slut. Därmed utlovas en rekonstruktion av en utvecklings

historia, om än i nederlagets tecken eftersom han ser sig tvungen att dö. 

Som om hans syfte var att komma igång med denna berättelse, anger 

han förutsättningarna i "telegramstil". Sättet att delge läsaren dessa 

upplysningar påminner, vilket Sjöman påpekat, om scenanvisningar, 

medan scenerna påminner om stumfilmens teknik.3 

Redan på romanens tredje sida förlorar Loewen emellertid kontrollen 

över den historia han försöker berätta och blir indragen i en helt annan 

historia. Det återblickande perspektivet överges, liksom "scenanvisning

arnas ekonomi". Från början använder han korta huvudsatser, ibland 

utan subjekt, vilket förstärker intrycket av att han gör upp en lista: 

"Kvällen den trettionde tog jag nattåget, morgonen den första juli an

lände jag hit. Började mitt sista kvartal." (s. 13) Men därpå fasts hans 

uppmärksamhet på den katt han har i sällskap. Detta föranleder en plöts

lig exkurs i kattens historia och personliga egenskaper, och därmed har 

hans historia tagit en ny riktning. Det kan vara värt att titta på detta 

mera i detalj. 

Först återberättar Loewen vad som hände sedan han stigit av tåget. 

Han gick genom staden med sin katt i koppel. Katten väckte uppmärk

samhet, några barfotapojkar trodde att det var en tigerunge och att Loe

wen var cirkusdirektör. Det blir en liten folksamling kring paret och det

2 ibid. 
3 Sjöman, BLM, nr. 2, 1951, s. 114 f. 
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ta drar till sig en poliskonstapels uppmärksamhet. Polisen påstår att 

Loewen väcker förargelse, Loewen försöker värja sig, och nu inträffar 

följande: 

Emellertid började Penn mot sin vana fräsa och illfanas. Poliskonstapeln 

förde handen till svärdfastet. 

Men först några ord om Penn. 

William Penn är fallen efter Bajasid VII, tillhörande Angoraklubben i 

Paris. Modern är lady Birrie of Marscham, dotterdotter till The Kings 

Cat. The Kings Cat var som bekant gul under det att Bajasiderna äro 

grå. Penns farg erhålles, om man river råa kastanjer över tämligen mörkt 

gråverk. Det är en sällsynt färg. Jag har endast sett den hos Penn, hos 

Babette och nu sist hos fru Dehmel. Det är dock att märka att fru Deh-

mels färg (hårfärg nämligen) snarare är det motsatta. D.v.s. grunden, 

botten är gul, sållad med grått. Hos henne är dessutom det gula mera lin, 

det grå mera silver än hos Babette och Penn. Fru Dehmel är således en 

variation av Penn-Babette. En förtjusande variation! (s. 13 f.) 

Att Loewen använder presensform är motiverat i presentationen av kat

ten. Men sedan bibehålls denna form när han övergår till fru Dehmels 

hår, trots att fiktionen är den att allt det han mött i denna berättelse till

hör det förgångna. När fru Dehmel presenteras på detta sätt framstår 

hon som en del av hans nu och som en tänkbar del av hans framtid. 

Loewens första historia, den om de "groteska och tragiska omständighe

terna", kolliderar här med andra historier som också kräver att bli berät

tade. Katten har sin historia, fru Dehmel har en plats i Loewens liv. 

Från detta ögonblick befinner sig Loewen själv mitt i berättelsens nu och 

blickar framåt mot en förväntad men okänd framtid. Därigenom av-

händer han sig ansvaret som allvetande berättare och blir medagerande 

på samma villkor som romanens övriga gestalter. Det faktum att han 

på detta sätt blir indragen i berättelsens nu, gör att det blir en annan 

historia som han kommer att berätta än den som utlovades från början. 

Ramberättelsen avslutas med att Loewen upplyser om att han sitter i 

häktet och ser fram emot att bli frisläppt, "så kan jag äntligen gå hem 

till Penn och till revolvern" (s. 16). För ett ögonblick återtar han alltså 

positionen vid livets slut. Men sedan tar berättelsen vid när han och 

katten gör sitt intåg i 47-an, gården där han ska tillbringa de följande 

månaderna. Beskrivningarna av olika episoder blir allt fylligare, tele

gramstilen frångås, och Loewen blir allt mer indragen i det som händer 

runtomkring honom. Han redogör utförligt för allehanda planer som 

gradvis tar form och presensformen dominerar: "Jag ska älska fru Deh

mel och måla Penn till min sena död, den Herren uppskjutet (s. 8, min kurs.) 
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Loewenhistorier börjar alltså egentligen på två olika sätt. Romanen bör

jar naturligtvis från början. Men Loewens berättelse börjar samtidigt från 

början och från slutet. De händelser som ska återberättas är de samma 

som just ska inträffa. Samtidigt som ingenting ännu har hänt är allt re

dan avgjort. 

"47-an", en saga 

Med sin inledande presentation framstår huvudpersonen som ett "full

bordat faktum". Det är inte säkert att han kommer att inviga oss i några 

fler hemligheter om sig själv. Effekten av detta närmar sig sagans "Det 

var en gång", och uppmanar läsaren att rikta blickarna mot det som ska 

berättas och inte mot berättaren själv. Samtidigt framstår han som en 

möjlig ny bekantskap. Vi kan inte undgå att rikta blickarna mot Loewen 

själv för att med utgångspunkt i honom försöka utröna varför händelser

na, och berättelsen, utvecklar sig som den gör. 

Med ramberättelsen placerar sig alltså Loewen mittemellan sagans 

identitetsprövande projekt å ena sidan och bildningsromanens identitets

sökande å den andra. Eller, med en annan terminologi, mellan äventyrs

romanens inriktning på hur det ska gå å ena sidan, och den psykologiska 

romanens fokusering på att rekonstruera orsakerna till en viss händelse

utveckling å den andra.4 För äventyrsromanen är det förödande om slu

tet avslöjas "i förtid", medan ett sådant avslöjande inte spelar någon 

roll för den psykologiska romanen. Denna är huvudsakligen inriktad på 

att rekonstruera ett orsakssammanhang. Slutet både avslöjas och avslö

jas inte i "47-ans" ramberättelse. 

Sökandet efter en identitet, något som vanligtvis sker i form av en 

skönjbar personlighetsutveckling, spelar emellertid en relativt underord

nad roll i "47-an". Intresset är mera fokuserat på vad Loewen gör eller 

kommer att göra, på hur det ska gå, än på vad eller vem han är. Men 

även om alltså sökandet efter en identitet är av underordnad betydelse 

här, så är identitets-prövningen ett centralt tema. Det är detta som gör att 

4 Denna beskrivning är en parafrasering av Northrop Frye's termer " 'hence' och 'and then' 

narrative". Frye har pekat på dessa logiska strukturer som det som skiljer den realistiska 

romanen från den romaneska: "In /.../ realistic fiction the author tries to avoid coinciden

ce. I...I he tries to conceal his design, pretending that things are happening out of inherent 

probability. /-—/ Romance /.../ moves from one discontinous episode to another /.../ We 

may speek of these two types of narrative as the 'hence' and the 'and then' narrative." Frye, 

N., The Secular Scripture. A Study of the Structure of Romance, 1976, s. 46 f. 
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sagans, eller äventyrsberättelsens logik kommer att dominera i denna 

berättelse, och därvid skiljer den sig också från det följande kapitlet, 

"Thoméi gård". 

Om skillnaden mellan dessa respektive projekt och de olika genrer de 

gett upphov till skriver Bachtin: 

The idea of testing lacks within itself the necessary means to deal with a 

man's "becoming"; in several of its forms it knows crisis and rebirth, but 

it does not know development, becoming, a man's gradual formation. Tes

ting begins with an already formed person and subjects him to a trial in 

the light of an ideal also already formed.5 

Prövningen, "the idea of testing", är typisk for äventyrsberättelsen, och 

det som prövas kan vara allt från mod och forslagenhet till trohet och 

kärlek. Samma struktur dominerar även i genrer som den höviska ro

manen och i riddarromanen, eller i barockens "Prüfungsroman". Hjäl

ten i dessa kan inte förlita sig på tillgångar eller egenskaper som är 

dolda, stadda i utveckling eller tillhör det förflutna. Det enda som gäl

ler är de medel eller egenskaper som står honom till buds i det närva

rande. 

Den andra strukturen, tillblivelsens princip, är naturligtvis den som 

ligger till grund för bildningsromanen. Äventyrs- och bildningsromanens 

respektive genremönster och ideologi ska successivt definieras och disku

teras i det följande.6 

Loewen, en man utan förflutet 

I "47-an" är Loewen en person som i det närmaste saknar ett förflutet. 

Ändå presenterar han sig som på alla sätt en föredetting. Allt det som 

definierar honom tillhör hans förflutna. Han saknar förankring i nuet 

när hans berättelse börjar. Han börjar alltså i ett tomrum mellan fram

tid och förflutet. Men även om förbindelserna mellan det förflutna och 

framtiden är i det närmaste obefintliga, gör Loewen så mycket han kan 

av dem. När han anländer till 47-an har han nyss lämnat ett liv som 

artist och älskare i Paris. Han är ekonomiskt bankrutt. En släkting har 

ingett honom vaga förhoppningar om arbete hemma i Sverige: 

5 Bakhtin, 1985, s. 392. 
6 Uppslag till undersökningen av genrernas ideologiska implikationer i Hjalmar Bergmans 

romaner har jag, förutom hos Bachtin, hämtat hos Franco Moretti som gjort en omfattan

de ideologikritisk undersökning av bildningsromanens historia i ett europeiskt perspektiv. 

Moretti, F., The Way of the World. The Bildungsroman in European Culture, 1987. 
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Korteligen, han lovar guld och gröna skogar. Jag begär garantier, och när 

jag icke far något svar, tar jag det som ett himmelens tecken och seglar 

över till Göteborg. 

Härifrån ny brevväxling. Bernt Bourmaister har glömt allt. /.../ Gott. 

Jag köper patroner i Göteborg, sex stycken, tre för Penn, tre för mig. 

Och åter skriver den lockfågeln Bernt Bourmaister. (s. 12) 

Tonen i "47-an" är raljerande, nästan uppsluppen och tempot snabbt. 

Bourmaister meddelar att han har hyrt en butik för Loewens räkning, 

den ska vara hans ateljé och bostad. Han har betalat hyran för ett kvar

tal och skickar dessutom pengar för Loewens uppehälle under denna tid, 

och tillägger: "när du har ätit upp, vad du haver, bör du skaffa dig 

mer. Eller också skjuta dig. Som du är en opraktisk och besvärlig männi

ska tillråder jag det senare." (s. 12 f.) När kvartalet har gått kan Loewen 

bara konstatera att han inte har lyckats "skaffa sig mer", och hans av

sikt är därför att följa Bourmaisters råd och skjuta sig. 

Mitt motiv är uteslutande av ekonomisk natur. Jag har varit kompars i 

åtskilliga komedier och slutligen i en hisklig tragedi. Och jag har rett mig. 

Men debet och kredit är varken komiskt eller tragiskt, det är endast spän

nande. Och när det icke längre är spännande, är det ingenting. Det är 

ingenting att sitta och gråta över. Det är bara att sluta. (s. 11 f.) 

I ramberättelsen presenterar sig Loewen alltså som en föredetting. Hans 

älskarinna, Babette, övergav honom för att han blev för gammal. Han 

är före detta sekreterare i en djurskyddsförening, vilket ger honom den 

enda titel han kan pryda sitt namn med, och han har ett förflutet som 

"lejonmålare". Den målning av St. Marcus och lejonet som han en gång 

utfört som altartavla i någon landsortskyrka i Frankrike har förskaffat 

honom hans enda berömmelse. 

Med sig till Sverige har han sitt fortfarande adliga namn, sin katt 

William Penn som en gång har tillhört Babette. Vidare har han sitt min

ne av denna älskarinna, sin revolver och några hundra kronor. Detta är 

hans historia, hans kapital och hans identitet när hans berättelse livet i 

47-an börjar. Och allt detta är något som ges honom i denna form först 

när han befinner sig på gränsen mellan sitt gamla liv i Paris och sitt nya 

liv i 47-an. Dessa "ägodelar" eller "attribut" far därför samma funktion 

i berättelsen som sagans magiska attribut eller faddergåvor. Med hjälp 

av dem försöker han erövra en position och revolutionera förhållandena 

i det hus där han bor. 

Attributen placerar honom i romanens första gård. De är en del av 

de omständigheter som bestämmer hans fortsatta öden. De fungerar 

också som ett slags hemliga tillgångar som är hemliga för de övriga 
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invånarna i 47-an. Så fungerar t. ex. hans adliga namn, att han har 

rika släktingar i staden. Attributen ger honom också en annan och 

bättre värld att vistas i när nuet blir för tungt. Trots sin nuvarande 

förnedring kan han intala sig själv att han dock är artist, världsman 

och förförare. 

Loewens förflutna redovisas mycket fragmentariskt. Den enda händel

se som återges är Babettes påstående att han börjar bli gammal, vilket 

är den incident som resulterar i att han flyttar tillbaka till Sverige. Detta 

kan tolkas som en anvisning om att orsakerna till Loewens öden inte ska 

sökas i hans personlighet eller personliga historia. Först i följande kapi

tel, "Thoméi gård" far vi veta något om hans barndom, och då endast 

att han tillbringade den på landet. 

Frånvaron av att ett förflutet bidrar till sagokaraktären i detta kapi

tel. Hjältens karaktär i sagan bedöms inte på grundval av hans livshisto

ria, utan benämns i kategorier som mod, klokhet osv. Dessa visar sig och 

prövas i nuet. 

Loewen, en sagohjälte i 47-ans värld 

Gården 47-ans konkreta rumslighet kan ses som en allegori över makt

strukturen i gården. Dess överskådliga hierarki gör det också lätt för 

Loewen att genomskåda hur den är organiserad, och vad som kan göras 

för att förändra den. Det finns vissa nyckelpersoner som han kan inrikta 

sin uppmärksamhet på, de övriga kan han mer eller mindre ignorera. 

Men det är inte bara det att hierarkin är lätt att överblicka. En konse

kvens av detta är att Loewen snabbt kan berätta gårdens struktur för sig 

själv, och utifrån det göra upp en handlingsplan. 

Loewen planerar att störta härskaren, den "sublime hanen" herr Ed

berg. Denne står överst, i kraft av sin sociala position som ingenjör och 

som husägarens högra hand, men också för att han är husets kvinno

karl. Vid hans sida finns, förutom hans hustru, även husets vackraste 

kvinna, den rika änkan fru Dehmel. Sedan finns ett mellanskikt, beståen

de av en skollärare, en kamrer, en fru med sina döttrar osv. Längst ner 

på rangskalan befinner sig Loewen, lägre än portvakten och skomakaren 

Göranssons familj och i nivå med den lilla "skökan" Sonja, som far be

sök av "herrar". 

Den sublime hanen är husets laggivare. När han väljer att skjuta port

vaktens katt kan ingen hindra honom, och när han spottar på Loewen, 

spottar även husets övriga invånare. Loewen inser att han måste erövra 
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den sublimes plats för att kunna påverka eller bli husets nya lag. I ett 

enda drag hoppas han kunna genomfora en rad olika planer på flera 

nivåer. Genom att avsatte den sublime, hoppas han själv kunna erövra 

fru Dehmel och gifta sig med henne. Han ska införa jämlikhet i gården, 

skipa rättvisa mellan makarna Edberg, upprätta Göranssons, skaffa Son

ja en tryggad framtid genom att gifta bort henne med en ungkarl i hu

set. Slutligen ska hans seger vara en hämnd mot Babette som påstod att 

han var för gammal. 

Han skaffar sig alltså en rad projekt för sitt nya liv. Det som styr hans 

val är genomgående de attribut som definierade honom vid ankomsten 

till gården. Dessa försöker han nu utnyttja. Fru Dehmels samband med 

katten och med Babette har jag redan visat på. Hennes hårfärg blir av

görande: "jag ska erövra fru Dehmel. Det är förnuftigt och sunt. Jag äls

kar hennes hår, och jag kommer att älska henne själv." (s. 28) Sitt namn 

och sin adliga börd är något som han ömsom tar i anspråk, t. ex. för att 

imponera på fru Dehmel, ömsom använder som utgångspunkt för att 

handla tvärtemot det hierarkiska förhållande som det implicerar. Han 

vill t. ex. införa demokrati i gården. Hans ambitioner som målare sträc

ker sig till de "tjugosex eller tjugosju problem som ryms i Penns leka

men" (ss. 41 och 53). 

Det vore alltså fel att säga att han försöker finna sig själv, eller att 

han försöker komma underfund med den ordning som gäller i hans nya 

omgivning, endast för att hitta sin plats, försöka anpassa sig till eller bli 

accepterad på dess villkor. Detta är bildningsromanens förutsättning. I 

stället försöker Loewen "iscensätta" sig själv och sin omgivning med 

hjälp av tillbudsstående "rekvisita", alltså de attribut som står till hans 

förfogande. 

Likt sagans hjälte tar han lagen i egna händer, han är själv lagen så 

länge hans saga varar. I bildningsromanen kan huvudpersonen bryta 

mot lagen genom ett aktivt beslut. Brottet mot lagen kan förefalla nöd

vändigt för att den framstår som orättvis och orättfärdig, eller på grund 

av att huvudpersonen har bristande insikt i lagens verkliga innebörd, en 

insikt som han/hon sedan gradvis erövrar för att till slut försonas med 

"sakernas tillstånd". 

Beskriver man bildningsromanens huvudperson på detta sätt, kan man 

säga att han/hon bara tar en del av sagohjältens möjligheter i anspråk. 

Sagohjälten tvingas in i rollen som hjälte, sedan ordningen i en viss situa

tion brutit samman, t. ex. genom drakens, häxans eller den onda styv

moderns orättfärdiga och okontrollerbara maktutövning. Sagohjältens 

uppgift är just att återerövra och återupprätta en ordning som kan accep
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teras av "alla". I och med detta vinner han också fördelar för egen del.7 

I gården 47-an är det den sublime hanen som intar drakens roll. Loe-

wen blir sagohjälte, när han inser att den sublime besitter all makt, och 

att hans maktutövning är orättfärdig. Han är gårdens lag, samtidigt som 

han själv står utom räckhåll för alla lagar. När Loewen (i efterhand) 

kallar honom "den sublime" sker det visserligen med en ironisk under

ton, men det äger dock en sanning. Den han först uppfattade som man

ligheten personifierad, visar sig vid en konfrontation vara motsatsen. 

Han är feg och lättskrämd. Han har kanske en gång verkligen varit den 

sublime hanen, men när han inte vågar försvara sig, inser Loewen "att 

den mannen är gnagen invärtes /—/. Nu är han ett skal" (s. 43). Denna 

drake är det alltså som Loewen måste besegra för att vinna prinsessan, 

fru Dehmel, och själv bli gårdens härskare. 

Förutom att vara den sublime, och i denna funktion alltså även en 

sagans "drake", har herr Edberg ytterligare en funktion i romanen. Han 

är den plats där sagans och bildningsromanens disparata projekt kom

mer i beröring med varandra på grund av det faktum att han och hans 

hustru är de enda bipersonerna i detta kapitel som har en antydd för

historia, och en identitet som genomgår en förändring under berättelsens 

gång. Men denna aspekt återkommer jag till. 

Att skapa en värld genom att berätta den 

47-an är en värld som Loewen skapar genom att berätta den. Loewen 

anländer till en gård och ett sammanhang där han inte är känd, inte 

behövs, inte är väntad av någon. Därmed skapar han också sig själv i 

den. Loewen definierar sig själv och sin uppgift på ett sätt som samman

faller med sagohjältens, eller med picarons. Från detta ögonblick fram

står 47-an som en teaterscen för honom, och livet som ett skådespel som 

han kan skriva. Hans mål är att erövra huvudrollen och bli spelets hjäl

te. En för händelseutvecklngen viktig episod kan illustrera hur han går 

tillväga. 

Loewen inleder sina artighetsvisiter i gården sedan han konstaterat 

7 Bachtin beskriver "äventyrarens" projekt på följande sätt: "Den situation som äventyra

ren 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 för-

mögenheter, erövring av ära /.../ — tvingar dem att studera detta privatliv, frilägga dess 

dolda mekanik, i hemlighet iaktta och lyssna till dess allra intimaste hemligheter." Bach

tin, 1988, s. 49. 
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att han inte bara står längst ner på rangskalan, utan att han dessutom 

bemöts med ovilja. "Om jag vore en vedgubbe, skulle man tolerera mig. 

Nu bemöts jag med ovilja." (s. 28) Anledningen är att han ser ut som 

en herreman, men bor i en butik och äter portvaktsfruns simpla mat, att 

han målar, om av nöd eller för sitt nöjes skull kan de övriga invånarna 

inte avgöra. Hans sociala identitet är helt enkelt suspekt i de andras 

ögon. Verklig ovilja drabbas han emellertid av först sedan hans katt 

börjat fria till portvaktens katta, den sublime tolererar inte oljudet. Han 

skjuter först kattan och hotar att döda även Loewens katt. Den sublimes 

hat och förakt smittar alla som bor i huset. Den enda som inte vänder 

Loewen ryggen under denna tid är Sonja. 

Loewens artighetsvisiter åstadkommer ingen förändring till det bättre 

i hans ställning, tvärtom. Den han verkligen ville besöka, nämligen fru 

Dehmel, tog inte alls emot honom. När han avslutat sin rundvandring 

återvänder han till sitt rum. Då knackar herr Edberg, den sublime, på 

dörren: 

Jag gitter inte svara, ty knackningen är fräck och vårdslös. Dörren slås 

upp på vid gavel, och den sublime inträder. 

Han överöser mig med ovett. Jag skriver. Han förbjuder mig att besöka 

hans hustru. Jag skriver. Han förbjuder mig att besöka fru Dehmel. Jag 

skriver. Han hotar med att vräka mig ur huset, att mörda William Penn. 

Jag skriver. Då gör han den fula manövern med näsa och mun och spot

tar på mitt golv. Jag lägger ifrån mig pennan, låser upp bordslådan, tar 

fram revolvern, spänner hanen och siktar. Han gör ännu ett försök, pöser 

upp bröstet och stampar i golvet, ty han tror, att jag endast vill skrämma 

honom. Men där tror han fel. Och i nästa ögonblick tycks han verkligen 

inse, att han trott fel. (s. 32 f.) 

Loewen fullbordar kraftmätningen genom att förfölja herr Edberg ända 

till dennes ytterdörr, och genom att dessutom på natten ringa på och 

säga till honom att vara tyst. Detta förvärrar hans situation ännu mer: 

Hade jag förut räknats bland de socialt lågt stående, Göranssons, blev jag 

nu helt och hållet utrangerad ur samhället. Jag blev förbrytaren, den bilto-

ge. /—/ Ingen av dessa älskvärda människor besvarade mina upprepade 

hälsningar, (s. 34) 

Loewens lidanden ökas ytterligare av att hans pengar börjar ta slut. I 

detta läge beslutar han sig för att göra en visit hos sina släktingar i sta

den, herrskapet Bourmaister, föräldrar till den släkting som skaffat Loe

wen hans bostad i 47-an. Han blir väl emottagen och inbjuden till mid

dag samma kväll. Han hämtas i det grevliga ekipaget och lider över dess 

förfallna utseende och de löjligt utstyrda tjänarna, medan han med sak
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nad minns sin älskarinnas eleganta ekipage. Samtidigt lägger han märke 

till att hans avfärd i vagn väcker en viss uppmärksamhet i den gård där 

han bor. Under middagen hos Bourmaisters far han en idé. 

Hans mål är att fru Dehmel ska ta emot honom. Under en veckas tid 

låter han sig hämtas av släktens ekipage för dagliga åkturer. Han betalar 

kusken och betjänten väl för att de i gengäld ska visa honom tillbörlig 

vördnad. "Min uträkning är, att denna vördnad ska smitta 47-an." 

(s. 36) Det visar sig att han har räknat rätt. Göransson är den som är 

mest mottaglig. Redan första dagen håller han upp porten och fjäskar 

för Loewen. Men nu kan Loewen kosta på sig att ställa sig över sådant: 

Jag ser, att han finns där den lille puckelryggen. Men mer är det icke. 

Han har icke förolämpat mig, ingen människa har förolämpat mig. Ingen 

människa kan förolämpa mig. Jag är khan av Gyllene horden. Jag har en 

aning om att män och kvinnor leva i min närhet. Gott. Allah har givit dem 

livet. De må leva. (s. 36 f.) 

När han tror att alla i huset har lagt märke till hans nya värdighet, dris

tar han sig till att via ekipagets betjänt be om audiens hos den åtrådda. 

Ekipaget håller under tiden vid porten. Fru Dehmel kan inte motstå fres

telsen, en betydande man visar henne sin uppmärksamhet, hon tar emot 

honom. Ett ögonblick undrar hon om han driver med henne. Han bor 

ju trots allt i huset och hade inte behövt anlända i vagn. Loewen ser på 

henne med en "bister" blick och svarar att vagnen "står där och där ska 

den stå, på det att ni hela tiden måtte ha en trygg känsla av, att det är 

en anständig och aktningsvärd person som besöker er" (s. 38). Hon tve

kar ännu ett ögonblick, men brister sedan i skratt. Och därmed har hon 

accepterat att delta i det spel han inbjudit till. 

Fru Edberg, ett hot mot Loewens planer och berättelse 

Sedan fru Dehmel låtit sig erövras ser alla Loewens planer ut att kunna 

förverkligas. Ända tills den dockliknande fru Edberg börjar påverka hän

delseförloppet. Hon var oåtkomlig för Loewen under hans första visit hos 

henne, och hon förblir opåverkad av hans nya värdighet, utom på ett 

sätt. Nu ser hon i honom en möjlighet att krossa sin man. Hon känner 

till att Loewen har tillintetgjort den sublime inför fru Dehmel. Han står 

en dag på gården och målar, med fru Dehmel som publik. Den sublime 

kommer ut på balkongen och "hoverar" sig som vanligt inför den sköna 

damen. Sedan spottar han. Och här ser Loewen sin chans. Han väljer 

att betrakta spottloskan som en förolämpning mot fru Dehmel, rusar upp 
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för trapporna och ringer på. Det är fru Edberg som öppnar och det är 

nu som den sublime förvandlas från sublim hane till tomt skal inför 

Loewen: 

Hon frågar: Tänker ni slå honom? — Nej bedyrar jag. Då säger hon: Var

för? Varför det? Varför tänker ni inte slå honom? 

Om jag nu varit lika snabb i tanke som i handling skulle jag ha avstått 

ifrån att förödmjuka den sublime. Han var märkt av Herren, och jag skul

le ha aktat att komma min hand vid honom. Jag skulle ha vaktat mig väl 

att blanda mitt ömkliga lilla hat, som var ett lamms hat, med denna varg-

innas. (s. 42) 

Loewen rusar dock in, befaller mannen att följa med ut och be fru Deh-

mel om ursäkt. Edberg lyder. "Sannolikt tror han, att jag bär revolvern 

i vänster hand eller åtminstone i fickan. Han andas kort, han är verkli

gen mycket rädd." (s. 43) I trappan försöker herr Edberg ursäkta sig, 

Loewen tystar honom. 

Jag är utomordentligt vred — mest kanske därför att han är så foglig. 

Mörka, dåliga instinkter får makt med mig. /---/ Ett ord, en rörelse och 

jag sliter honom i stycken. 

Men han gör icke ett försök till motstånd. Nu förstår jag att den man

nen är gnagen invärtes, gnagen under åratal av sin tålmodiga lilla hustru. 

/—/ Till skal bli vi alla, men icke alla skal ha förmågan att giva illusion. 

Det är således den sublime över vilken jag triumferar stolt som en gud. 

Om jag också själv har en känsla av att segern varit skamligt lättköpt, 

låter jag det icke förmärkas, (ibid.) 

Efter detta ansätter fru Edberg Loewen med krav om att han ska "hjälpa 

henne" mot hennes man. Bara det, i övrigt är hon tyst. Hon ser sig inte 

omkring när hon stiger in i Loewens rum, "däri olik alla andra kvinnor 

— hon ser oavvänt på min haka"(s. 44). Hon säger inte vad hon vill att 

han ska göra och Loewen förstår henne inte. Han säger vid ett tillfalle: 

"Ingen människa kan vara tystare än fru Edberg. Om dagen. Om natten 

skriker hon." (s. 50) Varför hon skriker blir dock allt svårare för honom 

att avgöra. 

Hon förblir outgrundlig för honom, men genom hennes närvaro i be

rättelsen förskjuts relationerna mellan personerna. Den som verkade för

tryckt, nämligen fru Edberg, visar sig i själva verket vara en förtryckare. 

Så mycket tror sig Loewen förstå. Men hennes stumhet blir en sorts tom

het, ett hål i och ett hot mot Loewens perfekta skådespel. På grund av 

sin "tomhet" framstår hon för Loewen som den personifierade olyckan. 

"Jag vet mycket väl, att hon däruppe skall draga en olycka över mig. 

Men jag förstår icke hur det skall ske och därför går jag blint på." (ibid.) 
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Festen och olyckan 

Den kväll som olyckan sedan verkligen sker har Loewen ordnat en fest 

där hans trolovning med fru Dehmel ska kungöras, varefter de ska lämna 

gården på ett öppet och ärbart sätt för att börja sitt nya liv tillsam

mans. Samtidigt är denna fest tänkt som den punkt där alla Loewens 

övriga planer för gårdens invånare ska kulminera och alla pusselbitarna 

falla på plats. Trots en del irritationsmoment under förberedelserna gör 

Loewen sitt yttersta för att behålla initiativet. 

Leonard Loewen och William Penn ha icke inträtt i detta hus för att 

bringa förvirring och olycka. Vi arbeta efter vårt så småningom bestämda 

program. Och det lyder: Jag och fru Dehmel förenade i ett ärbart för

bund, dito dito beträffande Birger och Sonja. Göranssons upprättade, 

någorlunda jämställda med husets övriga inbyggare. Adjunkten försonad 

med den pianospelande Elvira och möjligen gift med Dora. (Ty det har 

jag förstått, att om Dora icke blir gift, så blir hon det ändå.) Edbergs — 

ja, där brister programmet, där är en tom, mörk punkt. (s. 51) 

Han försöker alltså behålla kontrollen, men redan under förberedelserna 

hotar sakerna att glida honom ur händerna. Han har inte råd att genom

föra den fest han egentligen velat ordna, ty: "Adjunkten hade endast en 

femtiolapp disponbel och Birgers tvåhundra gingo till en klänning — ef

ter hennes egen smak, tämligen vulgär — åt Sonja, ett par skor åt fru 

Göransson och mycket annat, som visserligen på sitt sätt kom att illustre

ra aftonen." (s. 47) 

Dessutom vägrar fru Göransson tillreda det som Loewen beställt, det 

fann hon nämligen "alltför tokigt. Att hon serverade en grågul gräddsås 

till kall fågel skall varda henne förlåtet på den yttersta dagen. Men icke 

förr", (s. 48) I efterhand konstaterar Loewen: 

Festen var vidrig, hisklig alltifrån förberedelserna. /—/ 

När jag nu tänker på att William Penn och jag i trots av Babette och i 

trots av mycket annat levat lyckligt tillsamman under sex runda år, så 

står hela festen, ja hela kvartalet och hela 47-an inför mig som en hisklig 

och obegriplig dröm. Och jag måste åter antaga den "tredje viljan" som 

förklaring till mitt handlingssätt. /—/ 

Det här kommer att sluta med, att jag icke står ut med kvinnor. Vad 

göra de med mig? Är jag khan eller är jag slav? (ibid.) 

Redan när festen börjar kan man i hans berättelse märka att vissa saker 

som sker i periferin blir diffusa för honom och står utanför hans kon

troll, även som berättare. En sådan detalj är att det antal barn som till

hör familjen Göransson ständigt växer under berättelsen gång; från att 
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ha varit fem eller sex i början av kapitlet, är deras antal tio eller tolv när 

festen börjar. 

Festen vill inte komma igång. För att höja stämningen bränner Loe-

wen av ett fyrverkeri medan det ännu är ljust. Det blir mest bara rök. 

"Adjunkten säger högt och ljudligt att den delen av festen är misslyc

kad." (s. 51) En stämning av vilsenhet och vantrivsel vilar över tillställ

ningen. Under hela festen sitter fru Edberg tyst på en stol mitt på golvet. 

Kvällen lider, vi äta. Jag skänker flitigt i av vinet. Stämningen håller sig 

länge på låg punkt, men stiger plötsligt och hastigt. Fru Edberg sitter allt

jämt mitt på golvet. Hon är som olyckan, som den okända olyckan. Man 

vet ju ganska väl, att hon finns där. Men man erkänner henne icke, vill 

icke erkänna henne. Den blida gamla damen /.../ går fram till fru Edberg. 

Hon säger någonting och småler. Men det där leendet far hon behålla för 

egen räkning, (s. 52 f.) 

När stämningen plötsligt höjs är det den sublime som gör mest väsen 

av sig. "Han var helt liten, när han kom, nu fyller han redan halva rum

met." (s. 53) Han lägger an på alla kvinnor, och förolämpar männen, 

särskilt Loewen. Festen urartar allt mer, till och med fru Dehmel vänder 

sig nu mot Loewen igen. "Jag börjar vakta vinflaskorna. /—/ Den subli

me tar, vad han vill ha. Han pöser över och fyller hela rummet."(ibid.) 

Medan han går omkring i rummet och grälar på allt och alla far han 

plötsligt syn på sin hustru. Han ställer sig framfor henne och säger: 

— Här sitter du och ser på mig. Här sitter du och ser på mig, upprepar 

han gång på gång. Och när hon icke svarar, icke förändrar en min, vän

der han sig till oss andra och säger: 

- Det är jämt så, jämt så. Sitter och ser på mig. 

Fru Edberg stiger upp. Hon gör en liten bugning för mig, en liten bug

ning för damerna och går. (s. 54) 

Herr Edberg blir för en stund osynlig i berättelsen, Loewen återerövrar 

fru Dehmel. "Vi tala länge och kärligt med varandra." (ibid.) Han beslu

tar att upplösa festen, när plötsligt paret Edbergs dotter kommer in och 

meddelar att hennes mor mår illa. Det hela slutar, som jag redan har 

nämnt, med att Loewen häktas, misstänkt för att ha mördat fru Edberg. 

Alla utom de direkt berörda lämnas i ovisshet om huruvida det var själv

mord eller mord. Att Loewen är oskyldig står dock klart, åtminstone för 

läsaren. 

Fru Edbergs fungerar i kapitlet "47-an" som ett av de hinder som ifråga

sätter giltigheten i den historia som Loewen försöker skapa. I hans berät

telse är hon en tom och obegriplig faktor. Hennes funktion i den blir 
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enbart allegorisk, hon blir den personifierade olyckan. Men i romanen är 

hon den punkt där ett annat perspektiv, i detta fall en annan människas 

livshistoria och möjliga berättelse, blir synlig och gör anspråk på samma 

giltighet "i världen" som Loewens. Dessutom har hon den funktionen 

att en annan genre genom henne kommer i beröring med Loewens sago

projekt. Hon och hennes man har nämligen ett förflutet och deras identi

teter förändras under berättelsens gång. Det finns flera sådana "andra" 

berättelser i Loewenhistorier. Hur de förhåller sig till Loewens berättelse 

återkommer jag till. 

"Thoméi gård" 

"Ramberättelsen i "Thoméi gård" 

Även "Thoméi gård" inleds med en kort ramberättelse som samtidigt 

ger förutsättningarna för det som ska berättas och resultatet när det hela 

redan är över. Liksom "47-an" börjar alltså även den berättelse som 

detta kapitel utgör samtidigt från början och från slutet. Här är intresset 

emellertid inte i första hand inriktat på vad Loewen har gjort eller kom

mer att göra, utan mera på vem han är, vilka de andra är och vilka förut

sättningar som nu gäller för hans liv. 

Loewen konstaterar först att det är den första november, "allhelgona

dag". Han minns därvid Babettes besök vid en gravkulle som hon hade 

utsett till "stackars pappas grav", inte för att det verkligen var hennes 

fars, utan av konventionella skäl. Hon tyckte att det var stiligt att besöka 

en grav på Allhelgonadagen. Tanken på Babette är tankar på det förflut

na, och Loewen börjar tänka över sin nuvarande belägenhet, 

det är redan så långt till Babette. 

Det är redan långt till fru Dehmel. Redan långt till Sonja Pudica. /---/ 

Och nu? Nu är det fru Ekström och hennes måg, herr Thoméus, som 

håller på att dö. Vidare är det Viberg, ett barn av naturen, och Agnes, 

lammet. Och Josef. Josef, det är jag. Josef kan också vara det gröna skå

pet med röda blommor eller buteljen därinnanför och de alltför små gla

sen eller det kan vara brännvinet. Eller hela gården. Josef har äntligen 

blivit ett skällsord. Och hur har det gått till? Jag ägde en revolver /.../. 

Men Sonja pantsatte revolvern. Eller om hon sålde den. (s. 60) 

Det som ska förklaras är alltså hur allt detta har gått till, och framför 

allt hur det kommer sig att Josef "äntligen" har blivit ett skällsord. 
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Men när berättelsen börjar är Sonja fortfarande hos honom, och Tho-

méus blir först långt senare fru Ekströms måg. Nuet inträffar även i det

ta kapitel långt innan de händelser som summeras i ramberättelsen äger 

rum. 

Även i denna gård och berättelse försöker Loewen komma underfund 

med vilken giltighet hans identitet har, liksom också vad relationerna 

mellan gårdens invånare är baserad på. Här gäller det emellertid i högre 

grad hans egen och gårdsinvånarnas moralisk status än den sociala. I 

den passage som citerats ovan kan vi lägga märke till att det som är 

bestäms av ett antal viktiga personer i Loewens omgivning, och inte som 

i "47-an" av egenskaper eller ägodelar som Loewen antingen besitter 

eller saknar (han saknade pengar och ungdom, han ägde katten och re

volvern osv.). Det enda han minns att han har ägt är revolvern som 

emellertid nu är borta. Själva revolvern förefaller han ganska likgiltig 

till, han minns inte ens riktigt vad som hände med den. Ändå är det 

revolverns försvinnande som han anser har försatt honom i hans nuva

rande belägenhet. Loewens påpekande att den är borta fungerar därför 

som en upplysning om att han förlorat ytterligare en del av sin makt 

över tillvaron, makten att när det passar honom avbryta sin närvaro 

genom att skjuta sig. 

Till det som är räknas även "Josef', som i Loewens definition både 

är och inte är Loewen själv. Som han beskriver "Josef' tycks namnet 

beteckna någon eller något som saknar avgränsad identitet eller befinner 

sig i en process av identitetsupplösning. Loewens karaktäristik av Josef 

kan emellertid också förstås så att han beskriver det sätt på vilket han 

är knuten till Thoméi gård. Att han säger att hela gården kan vara Jo

sef, samtidigt som Josef är han själv, och därtill att Josef har blivit ett 

skällsord kan uppfattas så att förhållandet mellan Loewen och Thoméi 

gård är ett förhållande av ömsesidigt beroende och identifikation, men 

också av ömsesidigt avståndstagande. 

"Josef' och fru Ekström 

Den som först kallar Loewen för Josef är fru Ekström, den kvinna som 

Loewen här uppfattar som det stora hotet mot all moral och rättfärdig

het. Hon hotar honom dessutom personligen eftersom hon gör allt för 

att förföra honom. Han är beroende av hennes välvilja för att fa sitt 

brännvin och för att inte svälta ihjäl. Samtidigt är han rädd att hon ska 

få ytterligare makt över honom om hon skulle lyckas i sitt uppsåt. Hon 
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är inte en kvinna i vars händer han vill anförtro sig. I hans beskrivning 

framstår hon som mera död än levande, som ytterligare en "docka": 

Hennes ansikte är underligt ålderslöst. Hyn är icke frisk icke vissen men 

hård, porslinshård. Ögonen äro stora, mörkbruna med rubinskiftande 

pupiller. Munnen lyser, som ett karmosinstreck på vitt porslin. Jag för

står, att hon målar sig, och att hon är en sköka. Jag låtsar icke därom, 

ehuru det är mig obehagligt. Jag ser henne in i ögonen, men märker ge

nast att jag icke förmår uthärda hennes blick. Den är icke brännande, icke 

åtrående, icke fräck, ännu mindre god eller djup. Den är medvetslös. His

nande medvetslös, (s. 77) 

Fru Ekström, som driver en lönnkrog i ett brygghus inne på gården, bju

der Loewen av sin besk. Medan han dricker sitter hon och smeker ho

nom. Loewen tänker emellertid på hur han ska kunna skaffa sig mat och 

bryr sig inte om hennes närmanden för ögonblicket. När han är på väg 

ut frågar hon: 

— Va heter herrn i förnamn? 

Jag erinrar mig dunkelt, att det är något hemlighetsmakeri med mitt 

namn. Jag blir rädd och stannar. 

— Heter inte herrn Josef? frågar fru Ekström. 

— Nej, säger jag. Nej — inte Josef. 

— Ja, men herrns mamma borde ha döpt herrn till Josef, säger fru Ek

ström. Några ögonblick dröjer jag i grubbel över detta. Men min hjärna 

är för omtöcknad och min kännedom om bibelns mysterier är för ofullstän

dig, för att jag skall förstå fru Ekströms fintligt framställda förebråelse. 

Och jag går med fredat samvete, (s. 82) 

Loewen blir snabbt mot sin vilja beroende av fru Ekström för sin överlev

nad i "Thoméi gård", men gör allt för att hon inte ska kunna dra några 

fördelar av det. Han värjer sig ursinnigt mot hennes förförelseförsök. När 

hon inte längre ger honom någon besk tänker han: 

Jag tror att om jag pillat henne under hakan, så skulle jag fått ett glas. 

/Men jag vill icke, det är allt, hvad jag icke vill. Jag skall gärna göra konst

er, rita fula gubbar, äta lort, allt, som kan roa folk./ Men jag pillar henne 

inte under hakan. Det är allt, vad jag har kvar av vilja. Det är min sista 

vilja. Det är Leonard Loewens testamente." (s. 87)1 

Relationen mellan dem har således uppenbara likheter med Gamla Tes

tamentets Josef och dennes relation till Potifars hustru. Så länge Loewen 

kan hålla fru Ekström ifrån sig har han alltså rätt att göra anspråk på 

den oskuld som även var Josefs. När han misslyckas har han förverkat 

1 Inskottet i citatet uteslöts i den tryckta versionen. 
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sin rätt till namnet. Men applicerat på Loewen blir namnet Josef ound

vikligen en smula löjligt. Den bibliske Josef var en helt ung man. Enbart 

Potifars hustru framställs som skyldig. 

Loewen kan åtminstone inte utåt göra anspråk på den "naturliga" 

oskuld som är Josefs, han är för gammal och erfaren. När därför fru 

Ekström ger honom namnet insinuerar hon dels att han är misslyckad 

som man, dels att hon finner hans moraliska hållning tillgjord, fånig el

ler högfärdig, dvs. förljugen i någon mening. 

Oavsett vad hon lägger för betydelse i namnet innebär emellertid det 

faktum att hon ger honom ett namn, att han tilldelas en plats och en 

identitet i "Thoméi gård". Att Loewen är osäker på vad denna identitet 

ger för möjligheter kommer till uttryck i hans svävande avgränsning av 

namnet Josefs betydelse. Denna osäkerhet antyder dessutom att Loewen 

inte riktigt vet hur de andra i gården uppfattar honom, liksom möjlighe

ten eller hotet att vem som helst kan använda det hur som helst, för sina 

egna syften. Att så också sker demonstreras av att den lilla flickan Stel

la, som endast är tio år och inte rimligtvis kan uppfatta den insinuation 

fru Ekström lägger i namnet, kan använda namnet som refullt tillmäle 

och maktmedel mot Loewen. (s. 90) Namnet definierar alltså Loewens 

plats i Thoméi gård, men det gör även gårdens maktstruktur, det språk 

som talas och de värderingar som präglar gårdens invånare. 

Loewens relation till makten i "Thoméi gård" 

I Thoméi gård är inte maktstrukturen lika allegoriskt avläsbar på basen 

av invånarnas rumsliga placering i gården. Dessutom innehåller gården 

rent faktiskt ett antal instabila element. Det är en halvt förslummad före 

detta lantgård, som numera ligger på gränsen mellan stad och land. 

Gårdens ekonomiska makt innehas av tre personer: gubben Thoméus, 

en före detta bonde, numera bondfångare, vidare fru Ekström, en gam

mal sköka som driver en lönnkrog och slutligen fru Andersson som hyr 

ut rum åt "resande" eller tillfälliga inackorderingar. Fru Andersson är 

sinnessjuk, och därför sköter fru Ekström hennes afïarer i gården. Dessa 

tre utgör gårdens fasta maktstruktur. De resande är ett föränderligt men 

kontinuerligt återkommande element. Vanligtvis utgörs det av "torg

bönder", samt hyresgäster som Viberg och nu även Loewen. Vidare 

finns det i några hus inne på gården några icke-namngivna familjer med 

ett oräknat antal barn. Till makthavarna i Loewens liv måste även Loe

wens arbetsgivare Tunberg räknas, samt polisen. 
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Bland de vuxna som spelar någon viktigare roll för Loewens liv i "Tho-

méi gård" finns, förutom makthavarna, även fru Ekströms unga dotter 

Agnes och den likaså unge arbetaren Viberg, som Loewen vill gifta bort 

Agnes med. 

Thoméi gård är inte lika klart hierarkiskt uppbyggd som 47-an och 

därför svårare att förstå för Loewen. I 47-an bestämdes relationen mellan 

husets invånare av deras ekonomiska makt och den sociala prestige detta 

förskaffade dem, vilket återspeglades rent konkret i deras placering i 

huset, och dessutom av deras status i en hierarki baserad på deras relati

va värde som könsvarelser. 

För några av de centrala personerna i "Thoméi gård" gäller däremot 

att deras personliga historia aktivt påverkar händelsernas utveckling på 

fiktionens nuplan. Det förflutna påverkar inte bara deras ekonomiska 

eller sociala status. Det påverkar även deras värderingar och moraliska 

status, liksom Loewens möjligheter till inblick i och förståelse för dessa 

kategorier. Dessutom, och här skiljer sig "Thoméi gård" på ett avgöran

de sätt från romanens övriga kapitel, spelar det förflutna en viktig roll i 

det att det ger var och en av de viktigare gestalterna ett eget, särpräglat 

språk. Här möter han alltså föränderliga personer och relationer i stället 

för fasta, statiska strukturer. 

De värderingar som dominerar gårdarna kan också avläsas med ut

gångspunkt i de projekt Loewen gör till sina. I vart och ett av romanens 

tre kapitel gör Loewen det till sin uppgift att skydda en ung flicka. I 

47-an skyddar Loewen Sonja, hans ambition är att erövra en respekta

bel social identitet och position åt henne. I Thoméi gård skyddar han 

Agnes med ambitionen att bevara hennes oskuld och renhet, och att 

dessutom ge henne en möjlighet till "några korta stunders lycka" med 

den man hon älskar (s. 126). Med Sonja är Loewens projekt socialt be

stämt, med Agnes moraliskt. I gula huset skyddar han Mary. Hon hotas 

varken av ärelöshet eller moralisk besudling, endast av ekonomisk ruin. 

I gula huset är hans projekt när det gäller den unga flickan alltså uteslu

tande av ekonomisk art. 

Maktstrukturen i den omgivning där Loewen hamnar blir avgörande 

för den identitet som är möjlig för honom att upprätthålla i respektive 

sammanhang. Men det är inte bara den "objektiva" maktstrukturen som 

är viktig, utan ännu mer Loewens förståelse och beskrivning av situatio

nen. Och därvid hade han långt större makt över situationen och över 

sin egen roll i "47-an" än han har i "Thoméi gård". I sin nya miljö kan 

han inte fritt använda vilka ord eller förklaringsmodeller han vill, han 

är hänvisad till dem som gårdens invånare använder, ofta baserade på 
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bibliska föreställningar eller berättelser. I "47-an" kunde han göra sitt 

liv till en äventyrsberättelse och själv välja picarons eller sagohjältens 

roll. I "Thoméi gård" tilldelas han olika roller, t. ex. rollen som Josef, 

eller han tvingas bli plankstrykare, för att inte svälta. Loewen är således 

mycket mera utsatt, på alla plan, för den ordning som råder i "Thoméi 

gård" än han var i sin föregående omgivning. 

Att Loewen kom att bosätta sig i 47-an var mycket ett slumpens verk. 

Han valde att se sin släktings uteblivna garantier för att han skulle kunna 

förtjäna sitt uppehälle i Sverige som ett "himmelens tecken" (s. 12), och 

tog detta till intäkt för att genomföra flyttningen. Detta ger vistelsen i 

47-an en dimension av tillfällighet och frivillighet som saknas när det 

gäller hans tillvaro i Thoméi gård. Dessutom tycks han inte riktigt ta sin 

materiella nöd på allvar i 47-an. Och de övriga invånarna i huset kän

ner inte till att han faktiskt är utblottad och kan därför inte utnyttja 

detta mot honom. Inför dem, och delvis inför sig själv kan han därför 

upprätthålla en föreställning om att han vistas där av fri vilja. Till Tho

méi gård tvingas han flytta sedan han först sett sig tvungen att skaffa sig 

ett arbete. Med det arbete han far följer också tvånget att acceptera det 

logi som erbjuds. Att han saknar alternativ är uppenbart för alla, även 

för honom själv. 

I "Thoméi gård" har andra än Loewen makten över orden 

Omgivningens makt över Loewens tillvaro är alltså större i detta kapitel 

än i det tidigare. Och omgivningen utgörs i hög grad av det språk han 

möter i varje enskild gård. Språket i Thoméi gård skiljer sig mera från 

det språk som varit Loewens i det förflutna än vad språket i de övriga 

gårdarna gör. Hans bristande förståelse för ordens och handlingarnas 

betydelse ökar hans främlingskap och utsatthet. I Thoméi gård tvingas 

han underkasta sig och lära sig gårdens språk, och i möjligaste mån göra 

det till sitt, för att överleva i sin nya omgivning. 

Loewens försök att fa anställning hos målarmästare Tunberg är ty

piskt i detta avseende. Han lyckas bli anställd trots att han helt misstar 

sig på innebörden i den situation han möter. Tunberg har varit tyst en 

lång stund medan Loewen talat. Plötsligt vänder han sig till Loewen: 

"Är herrn klassmedveten? frågar han. Tonen är ironisk." (s. 64.) Loewen 

vet inte vad han ska svara. Han vet inte ens längre vilken klass han har 

rätt att räkna sig till. Till slut säger han: "Mitt namn är Leonard, jag 

är dekorationsmålare. Bland annat har jag dekorerat ett katolskt ka-
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pell", (ibid.) Anspelningen på katolicismen får Tunberg att associera 

till "fetaliebröderna", han undrar om Loewen känner till dem. 

Vet herrn, vad de sa? Guds vän och allas fiende, sa de. Se det lät finare. 

Annars var de tjuvstrykar ser herrn. Vet herrn, vad de kallas för i våra 

dagar? 

— Överklassen, säger jag, ty jag förstår, att han talar politik. Och jag 

tar för givet, att denne solkige man med sina breda, smaklöst beskodda 

fötter, med sina svullna ovårdade händer, med sin snusiga näsa och dåliga 

andedräkt, jag tar för givet att han räknar sig till underklassen. Men det 

är icke så. Han tar mig i rockuppslaget och för mig mot dörren. 

- Herrn är en förbannat kvick kar, säger han, men se såna har jag inte 

användning för. För resten är herrn full — 

Detta är sanning. Jag är full. /—/Och nu står jag här och förolämpar 

herr Tunberg och överklassen, (s. 64 f.) 

Samtalet blir allt mer förvirrande för Loewen. Han gör dock sitt yttersta 

för att hans svar ska vara Tunberg till lags. Tunberg har alltså inte bara 

den ekonomiska makten, utan han har även makten över ordens betydel

se. Loewen är maktlös och har bara att finna sig i detta. Hans överlägs

na och sarkastiska blick på Tunberg måste undertryckas; endast i den 

berättelse han i efterhand gör om situationen får hans egna värderingar 

komma till tals. Medan han befinner sig i samma rum som Tunberg är 

det viktigare att han visar sig underdånig. Han vet det men hans "kvick

het" var inte kvick nog. 

Loewen återvänder någon dag senare till Tunberg och har nu förstått 

hur han bör förhålla sig om han vill ha arbete: 

Det är icke någon elak man. Han hyser motvilja mot socialisterna, och 

han fordrar att man skall se det historiska sambandet mellan Starbäcks 

fetaliebröder och Bran tings socialister. Ja, varför icke tillåta sig denna lil

la poesi? Hade jag varit kvickare i uppfattningen, så hade jag fatt högre 

timpenning. Nå det är ju rättvist." (s. 65 f.) 

Tunberg har formulerat spelets regler och Loewen har bara att finna sig 

i dem. 

Fru Ekströms makt att ge honom namnet Josef kan också ses som ett 

tecken på att han nu bara har att acceptera de namn, de ord och definitio

ner som pådyvlas honom. Han finner henne vidrig, men kan inte motstå 

hennes brännvin som han får gratis när han inte längre har några peng

ar. Han lyckas hålla henne ifrån sig, tills en dag hans rum måste rökas 

med svavel mot löss. En natt tillbringar han ute. Följande kväll super hon 

honom full, samtidigt blir han sjuk. Han tillbringar en vecka hos henne. 

Han ser sig inte ha något annat val än att acceptera det han kan få "gra
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tis" av henne när han själv är oförmögen att försörja sig, men i och med 

det är han också tvingad att acceptera hennes definition av honom. 

Han är alltså först tvungen att acceptera namnet Josef men förlorar 

sedan även sin rätt till det, när fru Ekström till slut lyckas i sina avsik

ter. Som självdefinition har namnet då alltså inte längre någon giltighet 

för Loewen. Fortfarande kan han dock använda namnet för att samman

fatta innebörden i det som hänt. Hans kommentar lyder: 

Av natten har jag inte något minne.2 

Men jag förstår att min korta och löjliga strid ändats med nederlag. Ingen 

människa har längre rätt att kalla mig för Josef. Annat än för skojs skull, 

som det verkligen händer än i dag. (s. 96 f.) 

Hans situation i gården förbättras dock efter detta, och han gör då följan

de reflexion: 

När man trängt in i ett ställes tankegång, när man äntligen kommit så 

långt, att man tänker på samma sätt som det hus, i vilket man bor, då 

finner man vanligen en eller annan möjlighet att uppehålla livet. (s. 102) 

Loewen måste alltså först förlora eller avstå rätten till sin egen vilja och 

sina värderingar för att hitta ett sätt att uppehålla livet. När han låter 

fru Ekström fa sin vilja förverkar han sin rätt att kallas "Josef'. Men 

när han har förverkat sin rätt till namnet undslipper han samtidigt de 

handlingsramar som namnet begränsade honom till. Paradoxalt nog in

nebär alltså det som han trodde skulle innebära ett nederlag i stället en 

ny frihet, om än begränsad. Han accepterar och accepteras i gården och 

kan ibland förtjäna en slant genom att hjälpa gubben Thoméus. För sitt 

uppehälle är han dock fortfarande beroende av fru Ekströms välvilja. 

Men nu är fru Ekström inte längre så hotfull,, han går så långt som till 

att tänka att: "När allt kommer omkring var det kanske min lilla stolt

het vis à vis fru Ekström, min lilla dygdebravad, som förargade Försy

nen. Nu har jag frid både med Gud och med fru Ekström." (s. 103) Och 

ännu viktigare, när han i efterhand ser tillbaka på sin vistelse i Thoméi 

gård tänker han: "Till fru Ekström återvänder jag icke. Därmed har jag 

icke sagt, att jag hyser något agg mot fru Ekström. Hon kan vara bra, 

21 manuskriptet påminns han dock av fru Ekström: "När jag vaknade var jag sjuk och fru 

Ekström hjälpte mig ut på gården. Sedan somnade jag om. Fram på förmiddagen vaknade 

jag till fullt medvetande. Fru Ekström var då redan klädd och allting i rummet var ordnat 

och fint. Jag låg stilla och iakttog att fru Ekström gick nätt och tyst på tåspetsarna. Hon 

blef varse, att jag var vaken. Då lyfte hon mig till hälften upp ur sängen och kramade mig 

hårt. Hon lade mig åter ned och jag låg stilla. Hon kokade kaffe åt mig och ställde en bric

ka vid sängen. Därpå strök hon mig öfver håret och sade med moderlig stolthet: 'Jag viss

te väl, att du var karl.' Jag låg alltjämt stilla. Af natten mindes jag ingenting." 
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men hon passar mig icke. Jag har aldrig kunnat lära mig hennes språk." 

(s. 205 f.) 

Sökandet efter ett kommunicerbart språk 

Av stor betydelse för händelseförloppet, och för de genrer som det berät

tas i, är att Bibelns berättelser och språk, och därmed också Bibelns 

värderingar av olika situationer, i så hög grad tas i anspråk i detta kapi

tel. Både Loewen och gårdens invånare talar vid upprepade tillfallen 

"bibliska", dvs. de använder bibliska metaforer och satskonstruktioner. 

Detta påverkar och definierar både de situationer Loewen försätts i och 

hans förståelse och berättelse om dem. Han blir också gradvis allt skickli

gare i att använda detta språk, t. ex. när han ska övertyga den tokiga fru 

Andersson om att syndafloden inte kan hota hennes fromma person 

(s. 103 och 118), eller när han ska övertala fru Ekström att avstå från 

sina planer på att förmäla Agnes med gubben. Efter en kraftansträng

ning i den vägen kommenterar fru Ekström hans tal: "Leonard är tokig, 

säger hon. Leonard pratar värre än en präst." (s. 126) Tyst försvarar 

han sig: "Jag medger, att jag talar fattigt och spetsfundigt som en ka

tolsk seminarist. Men vore jag idel fattigdom, idel spetsfundighet, varför 

skulle jag då brinna?" (ibid.) Han lär sig dock aldrig behärska detta språk 

tillräckligt väl för att kunna förverkliga sina planer. Möjligen missupp

fattar han hela tiden det sätt på vilket gårdens invånare tillgriper detta 

språk. Orden de använder är desamma, men innebörden är och förblir 

en annan för dem än för Loewen. 

Ser man Loewens belägenhet här som en tematisering av berättandets 

villkor, kan man säga att Hjalmar Bergman problematiserar föreställ

ningen att författaren fritt kan välja det språk han vill förmedla sin berät

telse i, och än mer, att detta språk skulle vara ett uttryck för, och präg

lat av hans personlighet. I "Thoméi gård" demonstreras Loewens be

gränsade valmöjligheter i detta avseende. Han är hänvisad till de språkli

ga konventioner som råder i gården för att göra sig förstådd utåt och för 

att hans tillvaro ska bli begriplig, dvs. meningsfull för honom själv. Det 

språk han använder är i mycket begränsad omfattning hans eget. Att 

han så dåligt behärskar detta språk gör det svårt för honom att förstå 

vad det är han ser, liksom också att berätta om det. Loewen väljer t. ex. 

att uttrycka sig på "bibliska" till och med i de tysta kommentarer som 

är en sak enbart mellan Loewen och honom själv eller mellan Loewen 
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och läsaren. Detta kan förstås som att "bibliskan" är det enda av de 

språk som brukas i hans nya omgivning som i viss mån också är hans. 

Med hjälp av sina kunskaper i "bibliska" försöker han alltså skapa sig 

ett kommunicerbart språk i Thoméi gård. 

I detta perspektiv kan man således säga att den dubbelstämmighet, 

dvs. mötet mellan disparata diskurser, som kännetecknar i synnerhet 

"Thoméi gård", demonstrerar i hur hög grad befintliga diskurser på oli

ka nivåer, från litterära genrer till enskilda gruppers eller personers voka

bulär och värderings- och handlingsmönster, bestämmer ramarna för det 

som är möjligt att säga och göra i en viss situation. Loewens tre histo

rier blir därmed också en demonstration av tre olika sätt att hantera 

berättandets villkor och berättelsernas relation till sanning och verklig

het. 

Språklöshet, vanmakt och känslodöd 

I början av kapitlet "Thoméi gård" är Loewen alltså mycket starkare 

knuten till sin omgivning och till andra människor både materiellt och 

andligt, än han är i något av de andra kapitlen. Han är inte längre den 

"uppifrån"- kommande adelsmannen och äventyraren med siktet in

ställt på "lyckans land" tillsammans med en en skön och rik kvinna, 

eller på döden för egen hand, om projektet skulle misslyckas. Han kan 

inte längre ta det han vill och gå när han behagar. 

I denna nya miljö har han inga konkreta planer och överhuvdtaget 

inga erövringsplaner för egen del. I stället försöker han verka för mera 

abstrakta ting. Han försöker värja sin dygd och sin heder. Han försöker 

verka för det som för honom framstår som godhet, barmhärtighet och 

rättfärdighet. Medlet är bl.a. att skydda lammet Agnes mot hennes mors 
planer på att sälja henne till gubben Thoméus. Loewen är tafatt och 

fumlig och kommer allt mer att likna Riddaren av den Sorgliga Skepna

den. Hans avsikter är goda, men han saknar de medel och insikter i går

dens förhållanden som hade behövts för att påverka den misär som bre

der ut sig i och omkring honom. Även detta kapitel slutar med att Loe

wen häktas, denna gång för stöld. 

Ett par episoder i början av kapitlet klargör Loewens ställning och 

förhållningssätt i detta kapitel. När Loewen insett sin svåra ekonomiska 

belägenhet ger han bort sin katt. Av omsorg om katten, och säkert också 

för att lindra sin egen sorg, ger han katten till den som numera är den 

enda ljuspunkten i hans tillvaro: en stillsam dam som tillbringar sina 
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dagar vid ett fönster tillsammans med sina fåglar. Han tror att hon där

för tycker om djur. Hon öppnar själv när han ringer på, och tar efter 

endast ett ögonblicks tvekan emot katten. Loewen förefaller mycket nöjd 

över hennes fåordighet. Han var nervös så att knäna darrade innan han 

ringde på, men nu är hans enda kommentar: "Penn är således borta. 

Vem hon är vill jag icke veta. Människorna är varandra lika, men de 

leva dock i skilda världar." (s. 63) 

Dessa hans ord får en oväntad och ny belysning när han kommer hem. 

Sonja och hyresvärdinnan väntar på honom, båda väntar sig pengar av 

honom. De frågar efter katten, och när 

Sonja hörde, att jag burit bort honom, frågade hon, vad jag fick för ho

nom. Först ville jag slå henne. Icke för frågans skull, som ju var förstån

dig och på sin plats. Utan därför att jag ville slå henne. Men jag ångrade 

mig i tid. Jag tog fram de pengar jag ännu hade, och sade att de var betal

ning för Penn. Då blevo vi alla glada och drucko tillsamman, (s. 64) 

Det anmärkningsvärda är just att alla blir glada, alltså även Loewen. 

Han är visserligen tvingad att acceptera Sonjas värdering av situationen, 

men han gör det så totalt att han själv kan delta i den allmänna glädjen. 

En svag ironisk grimas och en rest av hans egen, annorlunda värdering 

dröjer sig kvar genom det faktum att satsen där dryckeslaget och glädjen 

konstateras fått den bibelparafraserande formuleringen. Därmed marke

ras att formuleringen inte är helt och hållet hans egen. 

I övrigt är han och måste vara stum. Han kan inte hävda sina värde

ringars giltighet i detta sammanhang. Hans förklaring till att han vill 

slå, nämligen "därför att jag ville slå henne" förklarar ingenting utan 
visar bara på att hans belägenhet just är språklös. Det är Sonjas värde

ringsnorm som bestämmer utgången av denna konfrontation, när den 

förs in som det giltiga och förnuftiga förhållningssättet. Den förs dess

utom rent konkret in mellan Loewens konstaterande av sin spontana 

impuls och hans kommentar till den. 

Impulsen att slå kan ses som en manifestation av den "tredje viljan". 

Vi har alltså här ett exempel på Loewens språklöshet i ett sammanhang 

där andras ord, andras språk definierar ramarna för det som är möjligt 

att säga och göra. Det är också ett exempel på att den vanmakt som den 

innebär för honom kan ge upphov till den "tredje viljan". I det tillstånd 

av språklöshet som han här befinner sig kan impulser som han varken 

kan förstå eller helt kontrollera göra sig gällande. Att inte ha tillgång 

till något eget språk blir därmed detsamma som att inte ha tillgång till 

och kunna hävda sina egna känslor och värderingar. 
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En tystnad befriad från förtryck 

Att försättas i en sådan språklöshet eller påtvingad tystnad är något 

helt annat än den tystnad han frivilligt söker, t. ex. i sin dagliga prome

nad förbi den stillsamma damen i fönstret. Hon vet inte att hon är sedd 

av honom och kan därför inte förbjuda honom att titta. Här upprättas 

tystnaden genom det rent fysiska avståndet mellan dem. Detta gör hans 

"samvaro" med henne kravlös och vilsam för honom. Loewen far se utan 

att bli sedd och utan att tvingas tala, förklara, ursäkta sig eller på annat 

sätt legitimera sin närvaro. De befinner sig rent bokstavligt i varsin 

värld, åtskilda genom en glasruta. Denna glasruta är samtidigt genom

skinlig och ogenomtränglig. Genomskinligheten möjliggör den tysta 

"samvaro" Loewen söker, ogenomträngligheten skyddar honom för yt

terligare fysisk eller psykisk beröring. 

När han ger henne katten, och därför under ett kort ögonblick befin

ner sig på samma plats som hon, aktar han sig noga för att överskrida 

det avstånd som finns mellan dem. Han vill inte störa det tysta rum som 

hon, sig själv ovetande, har gett honom tillgång till. Och han är tacksam 

över att hon inte gör någon ansats till att fråga ut honom om något som 

rör hans person eller omständigheter. Den tystnad som Loewen får möj

lighet att vistas i tack vare denna kvinna framstår som en vilopunkt, en 

sorts oas befriad från ord. 

Orden och språket är i så hög grad ett maktmedel i detta kapitel att 
tystnaderna bara rymmer två dimensioner, därtill varandras motsatser. 

Den påtvingade tystnaden, stumheten och vanmakten, är en direkt följd 

av att någon annan har språket i sin makt och använder det mot Loe

wen. Den tystnad däremot som är självvald eller frivillig blir för Loewen 

de enda tillfallen när han för ett ögonblick inte känner sig utsatt för för

tryck eller förnedring. Sådana stunder, befriade från ord, framstår där

med också som stunder befriade från makt och maktmissbruk. 

I "47-an" hade Loewen tillgång till denna sorts tystnad i samvaron 

med sin katt, William Penn, en samvaro vars innehåll antyds redan ge

nom att katten bär namn efter kväkarnas grundare. Det var en samvaro 

präglad av en tyst men ömsesidig respekt, gentlemän och jämlikar emel

lan. En liknande relation lyckas Loewen inte upprätta i "Thoméi gård". 

Men även här kan han finna den "maktbefriade" tystnaden enbart ge

nom eller i närvaro av någon annan. Först får han tillgång till den genom 

damen i fönstret, senare genom Viberg. 

Det som gör denna tystnad möjlig tycks vara det faktum att denna 

"någon" visserligen besitter makt, men en makt som han eller hon för 
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tillfallet avstår ifrån eller är förhindrad att använda mot Loewen. Därför 

blir den vilsamma tystnaden i Thoméi gård också ögonblick när förtryc

ket momentant är upphävt. I inget av dessa fall är det emellertid fråga 

om en tystnad som också skulle innebära ömsesidighet och samvaro, vil

ket var fallet i relationen mellan Loewen och William Penn.3 Den positi

va tystnaden i Thoméi gård präglas alltså snarare av en frånvaro (av 

makt), än av delaktighet och gemenskap. 

Så länge Loewen inte behärskar orden, språket, i Thoméi gård kan 

han inte på allvar delta i livet där på jämbördiga villkor. Men i det här 

fallet kan han heller inte strunta i om han förstår eller inte, i namn av 

en verklig eller inbillad överlägsenhet. Detta var i stor utsträckning möj

ligt i 47-an, där han hade sin "hemortsrätt" på annat håll, hos adeln och 

konstnärerna, och i en trygg gemenskap tillsammans med sin katt. I 

"Thoméi gård" är det bara i tystnaden han kan undkomma omgiv

ningens förtryck. Därför blir det i tystnaden han i så hög grad kommer 

att söka en utväg ur det liv som blir honom allt mer outhärdligt. 

Minnets funktion i "Thoméi gård" 

När Loewen anländer till Thoméi gård har han avstått ifrån eller förlo

rat alla sina "magiska" attribut. Katten har han gett bort till damen i 

fönstret. Hans namn och adliga börd betyder ingenting för människorna 

i hans nya omgivning. Agnes råkar t. ex. en gång få se det på ett kvitto 

i Loewens ägo, men tror att det ska uttalas "Lovén". Loewen låter hen

ne tro det, men ber henne ändå hålla det hemligt. I övrigt kallas han 

bara "Leonard", "herr Leonard" eller "Josef'. Han går till och med 

medvetet in för att inte röja sitt riktiga namn i detta kapitel. Han försö

ker så långt det är möjligt vara "ingen", för att inte väcka uppseende 

och misstro och därmed riskera att bli ännu mer utstött. 

3 Torkel Stålmarck har föreslagit en tolkning av katten som en aspekt av, och i texten som 

en symbol för, Loewens personlighet. Sin tolkning motiverar Stålmarck genom att definie

ra "47-an" som "i första hand en berättelse om erotiska relationer", (s. 124) Han menar 

att katten representerar den driftsmässiga sidan hos Loewen. Argument finner han i det 

faktum att Loewen tycks förlora både "stolthet och initiativkraft" (s. 126) sedan han gjort 

sig av med katten. Stålmarck, T., "Leonard Loewen och hans katt", HBSÅ, 1985. 

Att Loewens makt avsevärt reduceras i och med att han avstår från katten håller jag 

med om. Jag vill emellertid betona samvaron mellan Loewen och Penn, inte vad katten bety

der i termer av karaktärsgestaltning i romanen. Det viktiga i samvaron med katten är att 

detta tillför Loewen något utöver enbart tystnad och vila. 
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Det händer dock att Loewen tar sitt adliga namn i anspråk även i 

detta kapitel. Det gör han inte inte inför gårdens invånare, men väl inför 

sin arbetsgivare, målarmästare Tunberg, som vet vad det betyder och 

blir vederbörligen imponerad. Han röjer det emellertid inte frivilligt utan 

ser sig tvingad att åberopa sitt namn i ett läge av yttersta nöd. (s. 83 f.) 

Han skäms i efterhand över sitt tilltag denna gång. Men när han vid ett 

senare tillfalle på nytt blir kallad vid sitt rätta namn säger han: "Besyn

nerligt! Så snart man kallar mig herr Loewen blir jag genast morskare." 

(s. 105) Namnet är alltså fortfarande i vissa fall ett maktmedel som Loe

wen har tillgång till. 

Även Loewens yrkesidentitet är en annan i detta kapitel än i det före

gående. I stället för konstnär och lejon- eller kattmålare har han blivit 

plankstrykare och tagit anställning hos målarmästare Tunberg. Förfa

rande återstår honom minnet av Babette, det förlorar han först i "Gula 

Huset", eller snarare, det förlorar sitt värde för honom sedan han fatt 

veta att hon gift sig med en portvakt. Minnet av Babette är dock inget 

han kan använda som påtryckningsmedel utåt, endast som en garant för 

att hans minne och hans värderingar fortfarande har eller åtminstone 

en gång har haft någon giltighet har detta någon funktion. Dessutom har 

han förlorat den viktigaste förbindelsen med den del av sitt förflutna som 

Babette representerar, nämligen William Penn. Det gör emellertid inte 

Babette mindre viktig. I detta kapitel är minnet hans främsta och kanske 

enda vapen mot förnedringen. 

Med hjälp av sitt minne försöker han upprätthålla sin identitet och 

integritet i en värld där han så småningom tvingas ge avkall på allt fler 

av sina värderingar och föresatser. Men minnet far också en annan, och 

kanske viktigare funktion i detta kapitel. Det är Loewens minne som 

fungerar som den förmedlande instansen mellan honom och den unge 

arbetaren och bondsonen Viberg. Något som liknar gemensamma barn

domsminnen, eller gemensam bakgrund ger honom en känsla av närhet 

och samhörighet med denne. Det gör att Loewen börjar räkna med att 

Viberg även delar hans värderingar, att de lever i samma värld, Loewen 

tror sig i Viberg ha fatt en bundsförvant. Något sådant hade varit otänk

bart i 47-an. Där befann sig Loewen hela tiden på ett så stort avstånd 

från gårdens liv och värderingar att han aldrig kunde uppfatta sig eller 

betraktas som invånare och deltagare på samma villkor i den värld som 

var deras. 

Förutom minnet av Babette tillkommer alltså i detta kapitel en ny 
påminnelse om Loewens förflutna, i den unge Vibergs gestalt. I Loewens 

berättelse representerar Viberg allt det som är rättfärdigt, stabilt och 

9 — Hästbacka, Det... 129 



gott. Han säger till och med vid ett tillfalle: "Jag har aldrig hållit av en 

människa, så som jag hållit av Viberg. Det är egentligen därför jag skri

ver ned, vad som hänt." (s. 71) Därför blir också det som Loewen sedan 

uppfattar som Vibergs svek så mycket svårare för honom att bära. 

Viberg och Agnes. Loewens dröm om oskuld och renhet 

Att Loewen är mycket starkare beroende av Viberg, och därmed också 

av hela Thoméi gård, än han var av människorna i 47-an framgår av 

det faktum att Viberg är i stånd att svika Loewen, eller rättare, att Loe

wen kan uppleva hans beteende som ett svek. Bara den som man tror 

delar ens värderingar, och som man dessutom betraktar som sin jämlike 

eller överman kan svika. Därmed är hans relation till Viberg långt allvar

ligare och även mera riskfylld än de relationer han ditintills varit indra

gen i. 

Viberg arbetar hos Tunberg. Denne ber Viberg visa Loewen till rätta 

och hjälpa honom att skaffa logi. När de möts första gången utbyter de 

inga hälsningar, vilket förefaller vara både viktigt och positivt för Loe

wen eftersom han särskilt påpekar det. Loewen uppfattar honom som 

den fåordige men pålitlige, sinnebilden för en "hederlig svensk". Loewen 

tolkar alltså inte hans tystnad som hotfull eller fientlig, och inte heller 

som en brist på ord. Viberg framstår för honom som en person vars kon
troll över situationen redan är så fullständig att ord är överflödiga. Makt

fördelningen mellan dem är klar utan att ett ord behövt yttras. Det är 

Viberg som bestämmer. Loewen accepterar förhållandet utan vidare. 

Eftersom all vidare maktkamp då är onödig framstår hela situationen 

som en situation befriad från förtryck. 

Återigen framstår alltså tystnaden, denna gång den tystnad som Vi

berg upprättar och erbjuder, som en vilopunkt för Loewen. Någon delad 

tystnad är det emellertid inte fråga om, Loewen är ensam med sina upp

levelser. De har ingenting gemensamt att vara tysta kring. Fortfarande 

tysta börjar de gå: "Vi vandra sida vid sida, och jag är frestad att gripa 

Vibergs hand. I dag är jag visserligen icke full, men jag är barnslig och 

gråtmild. Viberg är som en äldre bror, som en far. Till åren är han visser

ligen vida yngre än jag." (s. 66) 

Loewen fattar ett omedelbart förtroende för Viberg. Trots att det reg

nar och Loewen blir genomvåt vill han att promenaden aldrig ska ta slut: 

"Bara därför att jag följer en annan, som bestämmer. Jag är trött", 
(ibid.) 
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De passerar tullarna och kommer fram till Thoméi gård. Viberg bry

ter tystnaden med att fråga var Loewen hör hemma. Loewen svarar in

te, men hans tysta reaktion är häftig: "Hemma! Ett fräckt, närgånget 

ord! Är det då så givet, att varje människa ska vara 'hemma5 någon

stans?" (s. 67) Viberg säger att han själv kommer från Ryglinge. Loewen 

tycker sig känna igen namnet, men har först svårt att placera det: 

Ryglinge? -jo, Ryglingedalen. Ryglinge vägskäl! Visst tusan, Ryglinge väg

skäl. /—/ Ryglingedalen! Ack ja, inte minns jag, hur den ser ut. Där är 

en kal kulle och grå varphögar med glittersten, som lurar ungar. Mer 

minns jag icke. Men munnen kommer i gång, och ögonen rinna. (s. 67 f.) 

Loewens häftiga vrede förbyts i sentimentalitet, och han vill på något 

sätt kommentera sin rörelse: 

— Viberg är en snäll karl, säger jag och trycker hans hand. Han drar på 

mun och spottar. Naturligtvis tycker han, att jag är löjlig. Men det förvå

nar honom icke. En karl, som går klädd i sliten redingote, schaskiga grå 

byxor, trasiga skor med spetsiga tåhättor, han måste vara löjlig, (s. 68) 

Loewens kommentar, "det förvånar honom icke" är anmärkningsvärd. 

Viberg är en person som Loewen tycker sig förstå, till den grad att han 

tror sig kunna tolka hans beteende i hela dess orsakssammanhang. 

De går in i Thomei gård, Loewen installerar sig och ger en kort be

skrivning över gårdens förhållanden och invånare. Sedan återkommer 

han till Viberg och försöker nedteckna varför han tycker så mycket om 

honom: "Först var det Ryglinge vägskäl, som tog mig. Barndomsminnen 

är ju som limstänger." (s. 71) Sedan är det det faktum att Viberg har 

tjänat som dräng. 

Han är bonde, Johannes Viberg! Vi svenskar göra gärna narr av våra 

bönder. Och fa språk räkna väl så många elaka och tokroliga sammansätt

ningar med ordet bonde. Men i våra hjärtan buga vi oss djupare för bon

den än för kungen, (ibid.) 

Dessutom visar sig Viberg vara omutlig i en facklig strid med arbets

givaren, vilket ytterligare ökar Loewens respekt för honom. Loewen låter 

Viberg ta ledningen: "Jag ligger i Vibergs ficka, lika beskedligt stilla som 
en tam ekorre. Någon enda gång sticker jag upp nosen, för att se, vart 

det bär hän." (s. 72) Sedan Loewen räknat upp alla dessa skäl till att 

han tycker om Viberg, besinnar han sig ett ögonblick och börjar sedan 

berätta den händelse som var viktigare än alla dessa, som var avgöran
de. Sonja bor då fortfarande hos Loewen och han har vid ett tillfalle lå

tit Viberg förstå att han helst vill ha henne för sig själv. En natt har hon 

gått in till Viberg, hon påstår att hon haft mardrömmar. Viberg kom

mer och ber Loewen ta henne därifrån, eftersom hon bara skriker när 
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Viberg försöker förmå henne att gå. Loewen finner Sonja skrattande i 

Vibergs säng men gör inte något större väsen av saken ty: "Vi veta båda 

två, varför Sonja ibland blir mörkrädd", (s. 73) Däremot är han väldigt 

förvånad över Vibergs beteende: 

Han är några och tjugo år, stark och välgjord. En tid efteråt frågade jag, 

frågade lite suddigt kanske. Han förstod icke genast. Så skrattade han till 

sitt pojkskratt. 

- Å h å  n e j ,  e n  s k a  v ä l  i n t e  s l ä p p a  v i l k e n  j ä n t a  s o m  h e l s t  i  s ä n g e n .  D e t  

blir väl den jag vill. Eller också får det vara. 

Då blev min själ, som är en gammal och sliten själ, då blev den häpen 

och ödmjuk. Jag trodde mig i Viberg se en av dessa, som styra sig själva 

och välja sina öden. En av fåtalet, en aristokrat. 

I denna tro kryper jag ned i Vibergs ficka, (ibid.) 

För Loewen representerar Viberg allt det som är radikalt annorlunda 

och bättre, därmed far han en mytiskt utopisk funktion i Loewens berät

telse. Loewen ställer sitt hopp till honom som till en frälsare med makt 

att förändra världen, "en av dessa, som styra sig själva och välja sina 

öden". Loewen stannar i Vibergs ficka och väljer att fungera som vapen-

dragare till denne själsaristokrat så länge han behåller denna tro. Hans 

egen initiativkraft är uttömd. 

I denna tro svälter jag gladeligen och super. I denna tro knyter jag min 

stackars storådriga, gulvita hand under herr Tunbergs väldiga näsa. I 

Paris kunde jag ha varit en icke oäven revolutionär. Till en strejk i detta 

kalla klimat räcker jag icke. (s. 73 f.) 

"Lammet Agnes" 

I ljuset av de övriga händelser som relateras, präglade av kompromisser 

och nederlag framstår Agnes och berättelsen om henne som berättelsen 

om den rena oskulden. Hon är lammet som hotas från alla håll. Tobaks

handlaren i kvarteret ber Loewen agera som mellanhand, han vill köpa 

Agnes som "mätress". Hennes egen mor är villig att sälja henne till den 

döende men rike gubben Thoméus. Och innan det ser hon till att ut

nyttja sin dotters arbetskraft så mycket som möjligt. 

Agnes' oskuld framhävs ytterligare av att Loewens berättelse om henne 

så starkt påminner om 1800-talets genrebilder av barnet på dödsbädden, 

vilket tack vare sin oskuld och sin snart förestående död redan står i för

bindelse med en hinsides tillvaro av moralisk fulländning. Agnes lider 

nämligen av en svår hosta som för läsarens tankar till lungsot, den van
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ligaste dödsorsaken bland barn vid denna tid och den ur "helighetssyn

punkt" lämpligaste. Agnes hostar, men beklagar sig aldrig. Dessutom 

är hennes käraste nöje att besöka kyrkogården och betrakta begravnings

blommorna, vilket ytterligare framhäver hennes närhet till och förtrogen

het med döden. Tålmodig och undergiven utför hon det tunga arbete som 

hennes mor kräver av henne och kärleken till modern förblir orubblig 

och osjälvisk. 

I Loewens föreställningsvärld och berättelse är Agnes och Viberg som 

gjorda för varandra. Hans förhoppning är att hans "Ryglingepojke" och 

"jungfru Agnes" ska förenas. Hans val av namn på dem när han tänker 

sig detta förbund antyder att han tänker sig att förbundet ska vara ett 

förverkligande av den renhet och rättfärdighet som de i hans ögon repre

senterar. Det är alltså inte ett äktenskap mellan arbetaren eller strejkle

daren Viberg och arbeterskan eller krögerskans dotter Agnes han tänker 

sig, utan mellan Ryglingepojken, den omutlige och viljestarke, och jung

frun, oskulden. Viberg har redan tidigare framstått eller framställts som 

ett moraliskt föredöme; genom sammankopplingen med "jungfru Agnes" 

förlänas han därtill ett änglalikt drag, bara en ängel kan komma i berö

ring med oskulden utan att besudla den. 

Viberg och Agnes är också själva påtagligt intresserade av varandra, 
båda hoppas på ett framtida äktenskap. På denna enda punkt visar det 

sig dock att båda kan vara både förslagna och beräknande. Viberg går 

nämligen med på att Agnes först gifter sig med Thoméus. Det kommer 

att ge betydande ekonomiska fördelar för deras framtida liv tillsam

mans. Samtidigt är han väldigt mån om att behålla Agnes som "sin". 

Han tillhåller Loewen strängt att inte kasta sina blickar på henne. 

Agnes visar sin "förslagenhet" när hon förbjuder Loewen att berätta 

för Viberg att hon har "kylknölar" på fötterna. Hon är medveten om att 

vetskapen om denna defekt kunde göra henne mindre åtråvärd för Vi

berg. Att Agnes ber Loewen hålla tyst får honom att inse att hon trots 

allt inte är ett barn, dvs. naivt och oskuldsfullt uppriktig, vilket han först 

trodde när hon utan att rodna berättade om knölarna för honom. I övrigt 
påverkar det inte hans uppfattning om henne som den oskuld som till 

varje pris måste skyddas. Vibergs beräknande handling däremot, att han 

kan låta Agnes gifta sig med gubben, detta "svek", får långtgående konse

kvenser för Loewens syn på honom, på sig själv och på världen. Som så 

ofta i "Thoméi gård" samlar han sig här till en kort filosofisk betraktelse: 

Jag är ju icke någon domare, själv har jag tummat på allting här i värl

den. Och jag har funnit, att man kan tänja ut allting åt alla håll. Thoméi 

gård är ett förbannat näste, men jag har anpassat mig efter dess former. 
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Det är icke svårt, så länge man blott har någonting, med vilket tankarna 

kunna syssla utan smärta och utan skam. 

Jag hade tänkt mig, att min Ryglingepojke ärligen och utan sidotanke 

skulle gå till jungfru Agnes och begära hennes unga person. Härav skulle 

uppstå några korta stunders lycka. Lyckan är en växt med ödmjuka, eviga 

rötter och djärvt fargad kalk, som hastigt förvissnar. (s. 126) 

Sedan han sagt detta kan han redogöra för de uträkningar som ligger 

bakom det förlopp som händelserna tar, på ett lika pragmatiskt "realis

tiskt" och osentimentalt sätt som de övriga inblandade. Hans moraliska 

upprördhet har visat sig verkningslös gentemot de andras övertygelse om 

det rimliga och riktiga i att Agnes gifter sig med Thoméus. Han har gjort 

vad han kunnat, hotat, skymfat, försökt skrämmas, bönat och bett. Kvar 

finns bara sorg och resignation. 

Följande dag ska Agnes gifta sig. Loewen sätter sig på gården och ri
tar. Agnes kommer och sätter sig hos honom och ber honom rita något 

vackert. 

Och vi överlägga en stund och undra, vad som kan vara vackert. 

— Var det inte Leonard, som hade en sådan grann katt? frågar hon. 

Och när jag säger, att det var en angorakatt, njuter hon av det främman

de namnet. 

— Rita den katten då, ber hon. (s. 127) 

Loewen är nu ännu "fattigare" än när han började. Katten, som han 

inte ens har kvar, representerar det enda "vackra" de kan komma på. 

För Loewen tillhör katten det förflutna och det förlorade. För Agnes är 

katten, och särskilt det vackra främmande namnet på katten, som en 

besvärjelse. För båda representerar den en skönhet som inte finns i nuet, 

en dröm och ett minne om en annorlunda och bättre tillvaro. Nuet är 

förlorat. Scenen avslutas med att han konstaterar: "Visserligen är jag 

en Herrens tömda penningpung, kastad på sophögen. Väntande att nå
gon skall kasta en kopparslant i mitt tomma gap."(ibid.)4 

4 Denna typ av sentensliknande betraktelser blev allt vanligare i Hjalmar Bergmans senare 

författarskap (jfr. t. ex. Chefen fru Ingeborg) och har där karaktären av direkta författarkom-

mentarer. I Loewenhistorier förekommer dylika också ett flertal gånger, men då som berätta

rens, Loewens, kommentarer. Här, och särskilt i kapitlet "Thoméi gård" har sentenserna 

emellertid en speciell karaktär och funktion. Jag återkommer till detta och vill här endast 

peka på att de som regel är mycket abstrakt metaforiska i relation till den situation där 

de yttras, och dessutom är de ofta utformade som bekännelser. Därigenom yttrar sig Loe

wen lika mycket om sig själv som om sin syn på tillvaron, samtidigt som abstraktions

graden markerar ett stort avstånd mellan honom och den värld han lever i och betraktar. 

134 



Pengars betydelse 

Hans resurser är uttömda och allt han tror sig kunna göra är att passivt 

vänta på att någon ska komma och ge honom nya, på samma sätt som 

en tom penningpung inte själv kan ta några initiativ utan endast kan 

vänta på att någon ska fylla den och på nytt ta den i bruk. Men i nästa 

ögonblick inser han att det kanske just är definitionen av en situation som 

en brist (på resurser) som far människor att begå de tarvligaste hand

lingar: 

Jag vaknade om natten och hade då genast tanken liggande klar, färdig 

att utföras. 

Fru Anderssons syndaflod är en spekulation, likaså lammets offer. Det 

är ju möjligt, att Judas icke skulle ha förrått vår käre Frälsare, ifall han 

på annat sätt kunnat skaffa de trettio silverpengarna. Vem vet — han var 

kanske tvungen att skaffa de där pengarna. Det är så mycket som tving

ar. (s. 127 f.) 

Med anspelningen på den tokiga fru Anderssons syndaflod avser han det 

faktum att fru Ekström utnyttjar och aktivt underblåser hennes fixa idé, 

hennes skräck för att drunkna i syndafloden, i syfte att behålla den eko

nomiska makten över henne. Lammet som ska offras i spekulativt syfte 

är naturligtvis Agnes. Formuleringen antyder dessutom att även Kristi 

offerdöd kan ha varit en "spekulation", från Guds sida. 

Om till och med Judas, den kristna historiens störste förrädare, kan 

tänkas ha en godtagbar orsak för sitt svek förändras plötsligt även inne

börden i Vibergs svek. När själva värderingsgrunden på detta sätt låter 

sig omprövas, framstår världen i en ny dager för Loewen. I stället för 

att passivt vänta på att någon annan ska tillhandahålla de nödvändiga 

resurser som Loewen själv, såväl som Agnes och Viberg, saknar, resur

ser som skulle befria dem från brott, åtar sig Loewen att själv begå det 

brott som måste utföras. Men genom att han gör det frivilligt, förlorar 

"tvånget" sin förlamande makt. I stället kan Loewen själv ta makten 

över situationen. Han ska stjäla Tunbergs pengar och därigenom köpa 

Agnes och Viberg fria från tvånget att begå en skändlig handling. Genom 

sin handling vill han ta på sig den skuld som annars hade blivit deras. 

I stället för Agnes ska han bli offerlamm. 

Det kan vara värt att observera hur Loewens berättelse om sin insikt 

är metonymisk på samma sätt som det förlopp varigenom han nådde sin 

insikt kan tänkas ha varit. Från konstaterandet att han själv är en tom 

penningpung går berättelsen över Judas silverpengar till beslutet att stjä

la Tunbergs pengar för att köpa Agnes och Viberg fria. 

135 



Det är alltså pengar som är det sammanhållande momentet såväl i 

Loewens associationskedja som i hans berättelse om den och i hans in

sikt om "tillvarons grundvalar". Den slutsats Loewen drar av detta är 

att alla moraliska värden är relaterade till pengar. Det är pengar och 

inte moral som "tvingar". Pengar är själva grundvalen för mänskliga val 

och handlingar. Men för Loewen är pengar ett fullständigt godtyckligt 

värde, utan förankring i vare sig arbete, egendom eller mänskliga, mora

liska kvaliteter. Därmed är pengar bokstavligen en tom kategori.5 Om 

den då trots detta är tillvarons grundval betyder det att även tillvaron 

är tömd på värde, dvs. meningslös. 

Den tankestruktur som ligger till grund för Loewens värderingar raseras 

emellertid inte för att Gud, eller en därmed jämförbar kategori försvin

ner som överordnad instans. När det visar sig att de egenskaper man 

tillskrivit Gud inte besitter någon makt, utan det i stället visar sig att 

det är pengarna som styr, betyder det att pengarna kommer att inta sam

ma position i strukturen som man tidigare förbehöll Gud. 

På basen av Loewens handlingar kan vi se att den "Gud" han tänker 

sig bestäms av egenskaper som renhet, rättfärdighet, kärlek, osv. Han 

väljer sina handlingar som om kategorier som dessa styrde tillvaron. Hans 

avsikt är att verka för dem, att skydda dem. Därigenom blir hans hand

lingar också en sorts åkallan, en besvärjelse och en vädjan om att så 

verkligen ska vara fallet. Detta är något helt annat än en lydnad mot 

Gud, baserad på trosvisshet. Loewen vet inte säkert om Gud, eller rätta
re, de ideal vars existens han han vill tro på, existerar och har någon 

makt. Men för att få visshet handlar han alltså som om Gud fanns. Om 

han bara utför de riktiga handlingarna, tror han, kommer Gud att svara 

genom att låta dessa handlingar vara verksamma och få konsekvenser. 

Men beviset i form av konkreta effekter uteblir. Gud "svarar" inte, 

rättfårdigheten visar sig sakna makt. I stället är det bara pengar som 

förmår motivera handlingar eller förändra en situation. För Loewen be

5 Loewen har ett märkligt förhållande till pengar. De är viktiga för honom. Tillgång eller 

brist på pengar avgör hans självmord i inledningskapitlet. Samtidigt verkar denna praktis

ka dimension hos pengar oviktig för honom. Endast för att debet- och kreditspelet har förlo

rat sin spänning han vill dö. 

Det värde de representerar i form av egendom, inkomster eller uppehälle verkar alltså 

inte spela roll för honom. Han bekymrar sig inte om varifrån han fatt dem eller hur han 

ska skaffa mer. Pengar både är och är inte grunden för Loewens fortsatta existens. Det 

"borgerliga" sättet att se pengar eller "kapital", som själva grundförutsättningen för hem

ortsrätt och framtid, liksom påbudet att förvalta och ackumulera detta, framstår genom 

Loewens förhållningssätt som grundligt ifrågasatt. 
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tyder detta att rättfardighetens och renhetens Gud är död. Denna insikt 

sammanfaller för Loewen med en ingivelse om hur han bör handla. Ag

nes' och Vibergs sak verkar förlorad. Agnes har accepterat sitt föreståen

de öde. Loewen har resignerat. Då ser han plötsligt allt på ett nytt sätt. 

Härskare för en natt 

Insikten om hur han bör handla kommer till Loewen som en uppen

barelse. Han vaknar på natten och har genast "tanken liggande klar, 

färdig att utföras" (s. 127). Eftersom det är pengar som varit orsaken 

till både Judas, fru Ekströms, Vibergs och Agnes' handlingar, är också 

pengar det enda som kan förhindra oönskade handlingar, tycks han reso

nera. Varje vädjan till något annat, som heder eller rättfärdighet, har ju 

redan visat sig verkningslös. 

Märkvärdigt nog fortsätter han att värdera handlingar som önskvärda 

respektive icke-önskvärda, trots att hans värderingsgrund har brutit 

samman. Detta antyder att det finns ytterligare en dimension i Loewens 

relation till Viberg och Agnes, och i den offergärning han utför för deras 

skull, som ännu inte har prövats. Det finns en kärlekshistoria i detta 

kapitel som är så föga utförd på ett explicit plan, att ingen av Loewen-

historiers uttolkare har kommenterat den. Men den ställer hela offergär

ningen, liksom berättelsen om den i en ny dager. Jag återkommer därför 

utförligare till detta nedan. 

Plötsligt vet emellertid Loewen hur han bör handla: 

Det är Tunbergs kassaskåp som ska tömmas. Hur mycket pengar Tun-

berg gömmer i sitt kassaskåp, det vet jag inte. Jag har icke tanke för belop

pets storlek. Det är pengar, jag skall ha. Och jag rabblar för mig själv: 

Pengar är i alla fall pengar — (s. 128) 

Loewen stiger alltså upp mitt i natten, klär sig och hämtar lämpliga in

brottsverktyg i vedboden. Han är beslutsam och effektiv. På väg till 

Tunberg möter han konstapel Björk, samma konstapel som tidigare häk

tat honom för mord och antecknat honom för förargelseväckande beteen

de. Vanligtvis är Loewen rädd för honom, men inte nu. 

Det ar endast att gå rakt på. — God afton, konstapel. — 

Han ser på mig, tyst och allvarlig. /—/ Han väger mig. 

— Vart ska Loewen ta vägen? frågar han. 

Han känner ju mitt namn. Jo, säger jag, jag ska ut och stjäla. — Åter ser 

han på mig tyst och allvarlig. 

— Det är allt synd om Loewen, säger han. I—I 
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— Är det synd om mig, säger jag, så låt mig vara. 

Han svarar: 

— Jag har icke tänkt röra honom, så länge han håller sig tyst och or

dentlig. 

Det blir nu min lösen: tyst och ordentlig, (ibid.) 

Loewen tar här för första gången i detta kapitel makten över sig själv 

och därtill över orden. Nu är det han som bestämmer vad det han säger 

betyder. Han talar som till en mindre vetande. Konstapeln tycks inte 

riktigt veta hur han ska förstå Loewens påstående, men har inget att 

invända. Han åberopar varken Lag eller Rätt när han "väger" Loewen. 

Loewen ska bara vara "tyst och ordentlig". Loewens yttrande och attityd 

visar att han vet att det inte spelar någon roll hur han framställer och 

motiverar sin vistelse ute mitt i natten. Hade han förklarat sitt uppsåt 

så hade det låtit lika orimligt och befangt i konstapelns öron som hans 

påstående att han ska ut och stjäla. Så säger man inte, och Björk tror 

honom inte heller. 

Konstapeln tillhåller honom att vara tyst och ordentlig, och detta 

blir den lösen i vars tecken gärningen ska utföras. "Tyst och ordentlig" 

blir en sorts osynlighetshuva för Loewen. Så länge han kan vara tyst och 

ordentlig spelar varken hans ord, avsikter eller gärningar någon roll, de 

syns inte och finns därför inte heller. Loewen kan göra vad han vill. I 

samma ögonblick, alltså, som Loewen tar makten över orden och över 

situationen, blir han totalt distanserad från den värld han befinner sig 

i. Han finns inte längre i "världen", dvs. bland de tillräkneliga. An så 

länge tror han dock att han kan använda denna position, och den makt 

den trots allt ger, för att förändra situationen. 

Naturligtvis tror Björk att Loewen skämtar när han säger att han ska 

stjäla, och det vet Loewen. Han vet också att hans företag är vanvettigt, 

att hans begrepp är "förvirrade". Men eftersom den förment sunda ord

ningen inte fungerar som den ska, eftersom också den har blivit "rub

bad", ser Loewen ingen annan utväg än att pröva om en förryckt ord

ning möjligen fungerar bättre. Logiskt sett bör de nu vara jämförbara, 

likvärdiga och utbytbara. Nu är han endast intresserad av resultatet, att 

trots allt rädda vad som räddas kan av Vibergs och framför allt av Ag

nes lycka. Om bara medlen, lögnen och stölden, fungerar så är det ho

nom likiltigt om de är olagliga eller orättfärdiga, eftersom dessa senare 

kategorier redan är satta ur spel. 

En sista gång iklär sig Loewen hjältens roll. Hans handling är van

vettig, liksom hans argumentering för den. Men en hjälte är den som 

utför det oväntade och omöjliga, för ett ögonblick sätter han alla norma
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la lagar ur spel. Loewen blir ingen hjälte, han misslyckas grundligt. 

Hans handling medför inte den förändring av situationen som han åsyf

tat. Inte heller ger den honom någon möjlighet att berätta sin historia 

på ett nytt sätt, dvs. göra sin version av det som skett rimlig eller förnuf

tig. Allt förblir vid det gamla och hans handling kommer att värderas 

på den grunden. Därför kan den varken ursäktas eller legitimeras. 

Själva inbrottet lyckas han utföra både tyst och ordentligt, men när 

han ska ta pengarna ertappas han av Tunberg. Denne tror inte att Loe

wen är ensam om dådet: "Loewen har inte krafter till ett sådant arbete. 

Och inte kurage heller." (s. 129) Tunberg hotar att ringa till polisen om 

inte Loewen anger sin medbrottsling, han frågar om det är Viberg. Loe

wen nekar först, men går sedan med på att så är fallet. Loewen far tillå

telse att gå, Tunberg ska ta itu med saken senare. Men när Loewen ska 

gå inträffar följande: 

Jag har så lite reda bland mina begrepp, att jag sträcker fram handen och 

säger: 

— Pengarna då? Jag behöver pengarna, (ibid.) 

Så lite hade han alltså reda bland sina begrepp då, men när han nu åter

ger det hela inser han att hans begrepp varit förvirrade, åtminstone en

ligt den normalitet som gäller i "Thoméi gård". Tunberg kommer till 

Loewen tillsammans med två poliser tidigt på morgonen efter Agnes' och 

Thoméus bröllop. Han pekar på Loewen och kräver att han ska bekänna 

inför poliserna. Loewen överväger att låta Viberg fa skulden, eftersom 

han ju menar sig ha handlat i Vibergs ställe, men ångrar sig och blir 

ensam häktad. 

Från Vibergs rum komma långdragna snarkningar. Hela uppträdet är 

dramatiskt, spännande. Därinne ligger den oskyldige bondgossen, och här 

står storstadsslöddret, inbrottstjuven, färdig att vältra sin skuld över på 

den sovande vännen. 

Men morgonljuset är för nyktert. Det säger mig, att var och en bör lida 

sin gärnings lön. (s. 132) 

Loewen har alltså lagt ner sin protest mot den ordning som råder. Han 

har misslyckats, och därmed uteblir det "svar" som kunde ha bekräftat 

rättfärdighetens existens trots allt. Den ordning som gäller är Tunbergs 

och polisens. Enligt denna är hans handling brottslig och ingenting an

nat. Loewen erkänner detta. 

En liten för omgivningen osynlig markering kan han dock inte neka 

sig; en markering där han visar att denna värdering tillhör Tunberg och 

Thoméi gård, men att andra normer vore möjliga. Han spelar alltså med 

i Tunbergs "komedi", ett spel som för Tunberg själv dock inte är något 
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spel utan blodigt allvar. 

För att emellertid icke grumla Tunbergs föreställning om det dramatiskt 

upphöjda i fetaliebrödernas mångaktade historiska skådespel, räcker jag 

fram händerna som till järn och bojor, sägande: 

— Jag är ogärningsmannen. Jag ensam, Leonard Loewen. (ibid.) 

Så slutar kapitlet "Thoméi gård". Loewens attityd är emellertid inte 

bara ironisk. Hans vilja att själv bära sin skuld är allvarlig. Dessutom 

tycker han nog att det är spännande, han är ganska stolt Över att han 

vågade. Han har tidigare i ett övermodigt ögonblick drömt om att häm

nas på Tunberg i stor stil: "Jag undrar, om jag ändå icke skulle kunna 

göra någonting sju djävla. Kasta en bomb? Det där, att jag tiggde hos 

honom förlåter jag honom aldrig", (s. 120) Som brottsling ökas hans 

glans om Tunberg kan betrakta honom som en av "fetaliebröderna". 

Den glansen kan också överskugga bilden av honom som tiggare. 

Vi kan också notera att det fortfarande är Loewen och inte Tunberg 

eller polisen som har makten över orden. Både Loewens förhållningssätt 

till det han ska utföra och den raljerande, överlägsna tonen när han be

rättar om stölden skiljer sig avsevärt från den vanmakt som präglat Loe

wens situation i det föregående och det vemod varmed den återgetts. 

Men genom att situationen framstår som ett spel och en "komedi" en

bart för Loewen och inte för de övriga inblandade, markeras också hans 

numera distanserade position ytterligare. Han ser en möjlighet att delta 

i Tunbergs föreställningsvärld som medspelare, det är ett spel som han 

nu behärskar, och han kan dessutom välja om han ska delta eller inte. 

Men det eller de spel som finns tillgängliga är trots allt inte hans egna, 

eftersom han inte har lyckats skapa eller hävda ett spel på sina egna vill

kor. I medvetandet om att han kan delta i eller avstå från spelet, ryms 

också hela hans distansering. Han deltar, men är inte längre delaktig, i 

gårdens liv. 

Valet står för Loewen mellan att vara indragen, maktlöst beroende 

och delaktig eller att besitta makt, initiativkraft och vara utanförstående. 

Men eftersom detta inte är något reellt val är Loewen i praktiken van

mäktig i båda fallen. Hans erfarenheter och personliga egenskaper gag

nar eller skadar varken honom själv eller livet i gården. De spelar helt 

enkelt ingen roll. Inte i någotdera fallet kan han delta i livet i "Thoméi 

gård" på sina villkor. 
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Vibergs svek och värdenas sammanbrott 

Beskrivningen av själva stölden är smått parodisk och bryter påtagligt 

mot den ton av allvar, ömhet och innerlighet som präglat skildringen av 

såväl Viberg och Agnes som av de händelser de varit inblandade i.6 På 

ett övergripande plan, i det att den kan förstås som en sammanfattning 

av en bärande tematik i hela Loewenhistorier, är emellertid skildringen av 

stölden mycket allvarlig. Det är här som världen, eller snarare, den 

världsordning som Loewen gjort sitt yttersta för att upprätthålla defini

tivt faller sönder. Den till synes bagatellartade men trots det avgörande 

faktorn, den som i ett slag ställer världen på huvudet, är Loewens insikt 

i vad pengar egentligen betyder. Det som för fram Loewen till denna 

punkt är de krafter som verkar genom minnet, kärleken och sveket. Det 

är hans eget minne av en rättfärdig värld, hans dröm om den obesudlade 

kärleken konkretiserad i Vibergs och Agnes' gestalt, och Vibergs svek. 

Viberg aktiverar genom sin blotta existens Loewens minne och tycks 

genom sin personlighet bekräfta för honom att den moraliska ordning 

Loewen en gång, i en bättre värld, förlitat sig på fortfarande äger någon 

giltighet. Ett äktenskap mellan Agnes och Viberg hade varit en bekräftel

se på det. När den nu sätts på prov genom den frestelse som gubben 

Thoméus pengar utgör visar det sig att så inte är fallet. Det förbund som 

borde varit heligt, dvs. ett förverkligande av den rena och absoluta kärle

ken mellan två älskande, visar sig vara förhandlingsbart. Även kärleken 

upphör därmed att vara ett absolut värde. Den blir en lika relativ katego

ri som pengar, en handelsvara som allt annat. 

Nu upphör Loewen att i Viberg se en representant för en utopisk fram

tid eller en rättfärdig världsordning. Viberg framstår inte längre som en 

frälsare utan blir en människa som alla andra. Loewen kan dock fort

farande se på honom med en viss ömhet, och skyddar honom genom att 

avstå från att hämnas. Den ironiskt distanserade attityd Loewen intar 

6 Möjligen kan man märka en ansats till ironi i Loewens genomskådande blick på Viberg 

när denna återvänder från sin fars begravning och den därpå följande bouppteckningen. 

Viberg är inte äldste sonen, därför tillfaller gården hans äldre bror. Denne, berättar Vi

berg, vill dock inte överta den utan planerar att utvandra till Amerika. Efter ett replikskif

te: Då blir det Viberg som far överta gården då? — Det kan en inte veta, säger han. 

Jag har just inte tänkt något på det, inte.", faller Loewen följande tysta kommentar: "Men 

jag förstår att han har tänkt länge och grundligt." (s. 115) Vad vi kan utläsa är att Loe

wen nu tycker sig ha ett visst övertag över Viberg. Han tycker sig "förstå" även det som 

Viberg inte själv vill medge. Om han därmed också markerar ett avståndstagande gent

emot Viberg är däremot i detta skede osäkert. Snarare tycks hans förståelse endast öka 

hans ömhet. Möjligheten är dock antydd att Loewen håller på att omvärdera Viberg. 
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gentemot Tunberg och konstapel Björk i denna sista scen i "Thoméi 

gård", intar han emellertid även mot Viberg. Han är bara en sovande 

"oskyldig bondgosse", och kanske en "vän". Det nya som har inträffat 

är att Loewen inte längre begär eller förväntar sig något av honom. 

Att alla andra handlar i enlighet med sina "måsten" förvånar inte 

Loewen. Men av Viberg väntade han sig mer, han trodde ju sig i Viberg 

se "en av dessa, som styra sig själva och välja sina öden. En av fåtalet, 

en aristokrat" (s. 73). Hans personliga investering i Viberg var så myc

ket större än i någon av de andra. Han var den som skulle göra det som 

Loewen själv inte förmådde. Han skulle förhindra det förhatliga brott 

som man ville tvinga Agnes till. Men att skapa sitt liv och styra eller 

välja sitt öde är förbehållet gudar eller änglar, det är inte nog att vara 

"aristokrat". 

När Viberg har "fallit" från den upphöjda position som Loewen tillde

lade honom och blivit människa, betyder det också att han inte längre 

kan göra Viberg ansvarig för det svek som i sista hand är hela "värl

dens". Det sveket i sista hand handlar om är ett värdenas samman

brott. Även Viberg handlar kanska bara i enlighet med sina "måsten", 

och Loewen inser att han inte är rätt man att döma, eftersom han själv 

har "tummat på allting här i världen" (s. 129). Den ordning som fram

bringar dessa "måsten" frambringar även sveken. Hämnd på Viberg 

hade inte förändrat något. 

Linder kommer här till en likartad slutsats. Han vill sammanfatta den 

problematik som gestaltas med detta svek som "förändringens tema /.../ 

förändringen som förnedring". Det är det tema som han menar struktu

rerar kapitlet "Thoméi gård". Även han betonar det värdenas samman

brott som gestaltas. Men när han ska definiera innebörden i "förändring

en" tar han fasta enbart på det faktum att den upplevs av Loewen. Resul

tatet av det som hänt summerar han på följande sätt: 

Livet självt i sin fortgång är det största förräderiet av alla, i det att våra 

heligaste känslor blir bagateller. Men denna förnedring är en upplevelse för 

Loewen ensam /.../. Men just ur upplevelsen av förändring växer /.../ för

nimmelsen av overklighet upp, livets overklighet.7 

Linder vill alltså se hela förloppet som en gestaltning av en "förnimmel

se av overklighet".8 Det är emellertid oklart om han därvid avser att 

förnimmelsen är enbart Loewens eller både Loewens och läsarens. Sedan 

han konstaterat att läsaren, i "Gula huset", fatt veta att allt ordnat sig 

7 Linder, 1962, s. 277. 
8 ibid. 
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till det bästa för Agnes, ställer han nämligen följande fråga: "Själva upp

levelsen av förnedring och skam, själva indignationen, renhetens dröm 

och begrepp — var allt detta bara en dunst, en chimär?"9 Som det nu 

står tycks Linder mena att den upplevelse och insikt som blir Loewens 

även blir läsarens. Men för att det ska vara fallet måste man förutsätta 

att de upplevelser som är Loewens är kongruenta och till och med iden

tiska med den berättelse om dessa som möter läsaren, vilket för mig fram

står som en orimlighet. Kvar står emellertid att de aspekter Linder tar 

upp när han ska sammanfatta tematiken i "Thoméi gård" dels är berät

telsen om värdenas sammanbrott, dels gestaltningen av outsiderproble

matiken. 

Men inget av dessa problemområden kan förklara varför Loewen väl

jer att begå sitt brott i just det ögonblick när han gör det. Han har nyss 

drabbats av insikten om värdenas sammanbrott och totala relativitet. 

Någon ny filosofisk eller metafysisk grund för sin gärning har han inte 

funnit. Inte heller påverkar stölden eller beslutet att begå den på något 

sätt hans ställning som och upplevelse av att vara en outsider. Rent prak

tiskt är det naturligtvis så att Loewen till slut måste handla eftersom tids

fristen har gått ut, Agnes ska gifta sig följande dag. Men jag vill pröva 

en hypotes om att Loewens sista desperata handling också kan ses som 

ett yttersta offer och en åkallan i kärlekens namn. För att det ska bli 

tydligt vad jag menar ser jag mig här tvungen att återberätta Loewens 

nästan osynliga kärlekshistoria, vars effekter dock är långtifrån osynliga. 

Jag menar dessutom att denna kärlekshistoria i det "fördolda" har vitt

gående konsekvenser för det sätt på vilket olika genrer utnyttjas och 

bringas till samverkan i "Thoméi gård", vilket är ytterligare en anled

ning till att det är viktigt att lägga märke till den. 

Kärleken och offret 

Loewens kärlek har två objekt men ett mål, kärleken själv. Han har ald

rig tyckt om någon så mycket som Viberg, det säger han själv, och att 

han håller av Agnes råder det inget tvivel om, alla hans handlingar vitt

nar om det. Men kärleken till Viberg är mycket annorlunda än kärleken 

till Agnes. De känslor som väcks kräver och möjliggör helt olika hand

lingar. Kärleken till Agnes är i allo en platonsk kärlek till det rena lam

met. Han önskar ingenting av henne för egen del, mer än att på allt sätt 

9 ibid. 
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försöka hjälpa och stödja henne. Att han kommer att betona just oskul

den och renheten i sin beskrivning av henne, gör att han i sin hållning 

påminner om en annan av Bergmans gestalter, nämligen "den falske 

Cristoforo" i novellen med samma namn.10 Denne föröker efterlikna den 

helige Cristoforo, helgonet vars högsta önskan det var att bära Kristus

barnet över syndafloden, att ställa sig helt i den heliga oskuldens tjänst, 

för att därigenom själv bli delaktig i Gud. I Agnes tjänar Loewen Gud, 

genom Agnes kommer han själv närmare Gud. 

Med Viberg förhåller det sig annorlunda. Loewen blir förälskad. För

loppet är detta: via barndomsminnena och upptäckten att de har en ge

mensam bakgrund och via respekt för Vibergs integritet utvecklas hans 

vänskap och beundran. Han ser upp till Viberg som till den gode fa

dern, senare vill han beskydda honom som en yngre bror eller son. Loe-

wens känslor präglas från första stund av intimitet, av en känsla av när

het utöver det som blott gemensamma värderingar kan väcka. Men dess

utom tillkommer en dimension av fysiskt välbefinnande i Loewens käns

lor för Viberg. Särskilt hans berättelse om sitt första möte med Viberg 

är påtagligt sensuell. Detta är en dimension som inte finns i någon av 

hans övriga relationer. Inte ens i relation till de kvinnor han säger sig 

åtrå eller älska. Däremot kan han beskriva de personer han ogillar genom 

att betona de egenskaper som inger honom fysiskt äckel. Så beskrivs t. ex. 

fru Ekström döda blick eller tobakshandlarens blossande finnar, i "Tho-

méi gård". Men ingen av de kvinnor han ser positivt på väcker ett väl

befinnande hos Loewen på grund av någon fysisk egenskap. Endast de

ras hår finner han vackert, men beskriver det närmast som en målare 

skulle göra och inte som en älskare. 

Om Babette far vi veta att hon är elegant. Och om fru Dehmel att hon 

är korpulent. Hon kräver vid ett tillfälle att Loewen ska bära henne upp

för trapporna och till det säger han: "Det är en orimlighet. En professio

nell atlet skulle betänka sig mer än en gång. Och jag är inte ens ama

tör". (s. 44) Allra minst väcker hon några känslor av fysiskt välbehag, 

förutom att han i början låter antyda att hon ser bra ut. En enda "intim" 

scen, sedan de blivit ett par, återges. Fru Dehmel "smyger sig bakom 

mig, omfamnar mig och trycker mig så hårt över bröstet, att jag kippar 

efter andan" (s. 43). Ytterligare en dam väcker positiva känslor hos Loe

wen, nämligen damen i fönstret. Men om henne sägs det bara att hon 

är stillsam. 

När Loewen möter Viberg för första gången är det hans kropp som 

10 Jfr. Hjalmar Bergmans novell Den falske Cristoforo i samlingen Amourer, 1910. 
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han först lägger märke till, hans kroppsspråk och fysiska utstrålning. Jag 

citerar berättelsen om detta första möte i dess helhet: 

Nu kommer Viberg över gården, och jag anförtros i hans vård. Han skall 

instruera mig och skaffa mig logi. Vi utbyta icke några hälsningar. Viberg 

tar av sig arbetsskjortan, borstar rocken med ylletröjans ärm, kränger den 

på sig och trycker slokhatten långt ned i pannan. 

Vi vandra sida vid sida, och jag är frestad att gripa Vibergs hand. I 

dag är jag visserligen icke full, men jag är barnslig och gråtmild. Viberg 

är som en äldre bror, som en far. Till åren är han visserligen vida yngre 

än jag. Han är mattgul i håret, ännu slät och röd på kinderna, något kro

kig visserligen, men krokig av kraft som en spänd båge. Hans ögon äro 

blågrå. Ofantligt lugna ögon. (s. 66) 

Särskilt viktig förefaller mig upplysningen om Vibergs "ofantligt lugna 

ögon" vara. När det gäller de kvinnor som Loewen blir särskilt obehag

ligt berörd av, nämligen fru Edberg och fru Ekström, är det just deras 

blick, eller snarare, deras oförmåga till ögonkontakt som skrämmer ho

nom mest. Fru Edberg vägrar möta hans blick, fru Ekströms blick är 

"medvetslös". Vibergs ögon är blågrå och lugna. Viberg har alltså mött 

hans blick och Loewen tycker om det han sett. 

Loewens blick på Viberg är den förälskades blick, hans egenheter be

skrivs med positivt laddade ord. Hans rygg är t. ex. krokig, men "krokig 

av kraft, som en spänd båge". Det är uppenbart att Loewen upplever 

Viberg som "vacker". I relation till det som sagts tidigare, nämligen att 

Viberg för Loewen framstår som en mytiskt utopisk gestalt, kan vi nu 

se att denna kvalitet ytterligare förstärks genom den skönhetsupplevelse 

han väcker hos Loewen. Han framstår nästan som en ängel. En ängel 

är ju moraliskt fullkomlig, men framför allt är den fulländat skön. En 

ängel kan per definition inte vara ful, den upphör i så fall att vara äng

el. En ängels skönhet kan väcka beundran, hänförelse, dyrkan, och möj

ligen fruktan. Men en ängel är också definitionsmässigt okroppslig, en 

beskrivning av en ängel kan svårligen bli sensuell. Viberg är alltså både 

en människa och en ängel för Loewen, den kärlek han hyser för honom 

är kärleken till en människa av kött och blod. Men det sätt på vilket han 

hanterar sin känsla är allt annat än fysiskt. Han riktar sina känslor till 

en älskad människa och en dyrkad ängel. 

Loewen iakttar och beundrar Viberg, snart har han "krupit ner i hans 

ficka". Men Viberg ser inte på Loewen utan på Agnes och på sin fram

tid. Loewen har heller aldrig en tanke på att Viberg skulle kunna besva

ra hans känslor, han vet från första ögonblicket att han är en löjlig per

son i Vibergs ögon. Han utgår ifrån att han är honom underlägsen och 

10 — Hästbacka, Det... 145 



ovärdig. I stället ska han skänka sin älskade det finaste han har. Själv 

äger han ingenting som han tror att han kan ge, förutom förmågan att 

skydda det Viberg helst vill ha, nämligen Agnes. Agnes litar på Loewen 

och har ställt sig under hans beskydd. Och Loewen gör det till sin upp

gift att skydda "jungfru Agnes", så att hon ska vara så "fin" som möj

ligt när Viberg far henne. Endast den "fullkomliga" Agnes är god nog 

åt hans älskade. 

Loewens kärleksprojekt påminner i långa stycken om en annan kär

lekshistoria som Hjalmar Bergman skildrat, nämligen Barbro Backes i 

Dansen på Frötjärn, 1915. Barbro avstår från sin älskade för att hon inte 

har något att ge honom. Åtminstone kan hon inte ge det hon tror att han 

helst vill ha, nämligen den gård som hans släkt har förlorat. Hon gifter 

sig i stället med den gubbe som äger den, för att därigenom förvärva 

besittningsrätten. Hon kräver att fa gården som morgongåva. Hon vill 

skänka sin älskade denna gård på samma sätt som han en gång gav hen

ne det vackraste äpplet på §kara torg. För denna "kärleksgåva" offrar 

hon sin egen lycka. 

Skillnaden mellan Loewenhistorier och Dansen på Frötjärn på denna punkt 

är att i den senare är problematiken explicit behandlad, dessutom konsti

tuerar den intrigen i romanen. Därtill har Barbro en valmöjlighet som 

Loewen aldrig har. Hon hade kunnat välja kärleken till sin älskade i förs

ta hand. Loewens känslor är aldrig besvarade. Han är hänvisad till att 

uttrycka sin kärlek genom en ställföreträdare, han måste alltså ge sig 

själv genom att ge något annat än sig själv. Han måste hitta en "kärleks

gåva" värdig sin kärlek och sin älskade. 

Även Agnes' historia påminner om Barbros. Liksom Barbro gifter hon 

sig med en gubbe för sin älskades skull, för att han ska kunna lösa ut 

sina syskon och köpa sin hemgård. Men hennes historia är trots allt 

mindre konfliktfylld och tragisk än Barbros. Hon kan skaffa Viberg peng

arna, men hon får också själv något, hon får gifta sig med den hon vill 

ha sedan hon har gjort sitt offer. Det är alltså snarare Loewen än Agnes 

som befinner sig i samma situation som Barbro. Men hans situation är 

ännu mer hopplös än hennes eftersom han aldrig har hennes valmöj

lighet. Han kan bara välja offret. 

Genom att skänka honom Agnes, skänker han också sig själv. Men 

till skillnad från den gård som är Barbros kärleksgåva, är Agnes inte 

något ting. Det är inte bara Viberg som kan bli lycklig över gåvan utan 

även Agnes själv. Här öppnar sig en möjlighet för Loewen att genom 

identifikation med Agnes själv bli delaktig i hennes lycka i det föreståen

de förbundet med Viberg. För Loewen är hon inte bara Vibergs utvalda 

146 



eller det bästa han har i "Thoméi gård", hon representerar också det 

bästa hos honom själv, nämligen det han kan ge sin älskade utan skam, 

oskulden. Därigenom blir Agnes en sorts ställföreträdare för Loewen. 

När Viberg får Agnes ska han också få Loewen, detta är Loewens möj

lighet att förverkliga sin kärlek, hans enda lyckomöjlighet i denna kär

lekshistoria. 

Men Viberg bryr sig inte om hans gåva. När han först får höra att 

Agnes ska gifta sig med gubben blir han visserligen upprörd, lika upp

rörd som Loewen. Men sedan han talat med henne verkar han inte ta 

det så allvarligt att hon först gifter sig med Thoméus. Att hon skulle bli 

hans i den absoluta mening som Loewen hoppats bryr han sig inte så 

mycket om. Agnes ser det dock inte riktigt på samma sätt, men finner 

samtidigt inte någon möjlighet att själv göra något åt situationen. Hon 

väntar lika otåligt som Loewen på att Viberg ska återvända från lands
bygden och ordna upp det hela, så att hon slipper äkta gubben. Men 

när han resonerar som han gör kan hon ingenting göra. Hon gifter sig. 

Hon gör ett sista desperat försök att fly under bröllopsnatten, men åter

vänder på morgonen, och stannar sedan hos gubben. 

Loewen blir utom sig över det han uppfattar som Vibergs bristande 

trohet mot sin kärlek. När Viberg inte slåss för sin älskade utan accepte

rar köpslåendet är det som om Loewen själv hade blivit sviken, som om 

hans heligaste känslor hade blivit försmådda. Här kan man säga att han 

identifierar sig med Agnes så starkt att han, mer än hon själv gör, upple

ver sig som sviken och bedragen av sin älskare. Hans kärlek motsvaras 

inte av en lika stor, ren och hänsyslös kärlek hos Viberg. Den motpresta

tion Loewen väntade sig av Viberg, nämligen att han "ärligen och utan 

sidotanke skulle gå till jungfru Agnes och begära hennes unga person" 

(s. 126) uteblir. 

I sin besvikelse identifierar han sig alltså med Agnes. Han beslutar sig 

för att rädda vad som räddas kan för att trots allt ge henne en, om än 

skamfilad, möjlighet till "några korta stunder av lycka". Om detta bara 

kan köpas till priset av ett brott, så är han villig att begå det för att räd

da henne undan ett mycket värre brott eller öde. Genom att själv gå ut 

och göra det som han menar att Viberg borde ha gjort ska han dessutom 

hämnas på honom för hans svek. Hämndmotivet för hans handling anty

der att han nu också handlar å sina egna vägnar. Det är också han själv 

som har blivit bedragen. Med denna beskrivning är det alltså besvikelse 

och hämndlystnad som styr Loewens handling. Men det motsägs av det 

sätt på vilket Loewen sedan faktiskt handlar. 

Stölden och de händelser som är förknippade med den kan också ses 
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som Loewens yttersta offer för kärleken. Tidigare har han avstått från 

sitt namn, sin identitet och sin integritet, liksom varje tanke på personlig 

lycka. Nu avstår han även från sin heder och ärliga vandel. Dessutom 

blir hans rykte som stolle ytterligare befäst. Det sista han äger offrar 

han, och misslyckas. 

Genom sin handling omintetgör han varje framtida möjlighet att leva 

kvar i Thoméi gård på ett värdigt sätt, dvs. på sina villkor. Det innebär 

att han villkorslöst offrar sig. I och med stölden är han fullständigt ut

lämnad åt andras dom, Guds eller, om han inte finns, världens. Med sin 

handling offrar han slutgiltigt sig själv, sitt jag. Därmed existerar det 

fortfarande något som framstår som så viktigt för Loewen, att det är vikti

gare än allt annat. Ännu är inte allting relativt. Det finns något som det 

är värt att offra sig för. För ett ögonblick förefaller tillvaron vara stabilt 

hierarkisk trots allt, kärleken förefaller vara mer värd än pengar. I sam

ma ögonblick som alla hans argument mot Agnes' giftermål har smulats 

sönder eller tillbakavisats kan han handla på nytt. Rättvisan och mora

len har han försökt stödja sig på, argumentera och verka för, men de har 

visat sig verkningslösa. Kärleken är ännu oprövad. Han handlar utan 

att argumentera eftersom varje argument måste vara relativt till något 

annat. Han handlar som om kärleken vore en absolut kategori, bortom 

eller ovanför all relativitet. 

Först vill han stjäla för Agnes' skull, och för sin egen; förtvivlan och 

besvikelse är de krafter som styr. När han blir ertappad och ställs till 

svars, befinner han sig fortfarande i en stämning av uppror och hämnd. 

Han vill hämnas på Viberg för dennes svek och anger honom som med-

brottsling. Men när det kommer till kritan önskar han inte genomföra 

sin hämnd. Hans brott är hans — hans handling, om än destruktiv, kan 

ingen ta ifrån honom. Därmed är också Loewens kärlekshistoria defini

tivt över, som projekt, om än kanske inte som känsla. Men det far läsa

ren inte veta något om. 

Loewen satsade allt för sin kärleks skull, och man kan säga att han 

förblev sin kärlek "trogen" även när han redan gett allt, genom att av

stå från sin möjlighet att hämnas på Viberg. Inte heller nu far han emel

lertid något "svar". Den kärlek han trodde på visar sig vara lika verk

ningslös som rättfärdigheten. Den som endast har kärlek har ingen 

makt. 

Hans vistelse i "Thoméi gård" slutar i trötthet och tomhet. Hans fram

tid är en fängelsecell, ett tomt rum i fångenskap. Om det är ett eller fle

ra brott som har begåtts i "Thoméi gård" spelar inte längre någon roll. 

Det brott Loewen försökte avstyra uppfattas aldrig som ett brott av nå
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gon annan, och behöver följaktligen inte heller bestraffas eller sonas.11 

Endast Loewens brott är synligt. Han var villig att bli ett offerlamm men 

blir i stället syndabock. Därmed kan livet i Thoméi gård återgå till sina 

normala gängor. Att så också verkligen sker far Loewen veta när han 

något år senare besöker gården. Gubben dör som planerat. Viberg och 

Agnes gifter sig och flyttar till Vibergs gård. Ingenting blev så hemskt 

som Loewen fruktade. Men hur ska han ställa sig till det? Loewens kom

mentar lyder: 

Det finns ingenting så overkligt som människorna. Man kan mycket väl 

hålla henne i sina armar, skydda hennes lilla mage med de slitna rockskör

ten. Med kind vid kind kan man bedja: Herre förbarma dig! Som är troll

ringen kring varje djup sorg. 

Men i morgon finns hon icke. Trolleriet finns heller icke. Och det är 

därför, som en allvarlig människa verkar så löjlig, (s. 149) 

Agnes5 funktion för Loewen och i romanen 

Om Loewen misslyckas i sina ambitioner att bli ett offerlamm och i stäl

let slutar som syndabock, så är och förblir Agnes det sannskyldiga offer

lammet i Thoméi gård. Det är inte bara Viberg och hennes mor som 

offrar henne, hon offrar också sig själv, och till slut offrar även Loewen 

henne för ett "högre" syfte. Ändå blir inte hennes historia entydigt det 

oskyldigt lidande offrets historia. 

Agnes' roll i Loewens historia och i Loewenhistorier kommer därigenom 

att på ett ovanligt tydligt sätt belysa genrekonventionernas styrning och 

räckvidd både för handlingar och berättelser. Dessutom tydliggör den i 

hur hög grad Loewens berättelse tvingas bli dialogisk liksom att roma

nen är dubbelstämmig. Loewen ser, handlar och berättar inom ramarna 

för olika genrekonventioner. Ibland sammanfaller dessa så att hand

lingarna och berättelsen om dem förefaller lyda samma logiska struktur, 

men ibland gör de det inte. Och i just Agnes' fall inträffar dessutom det 
intressanta att den historia han konstruerar om henne, både som ut

gångspunkt för sina handlingar på fiktionens verklighetsplan och i den 

berättelse han i efterhand gör om henne, inte kan omfatta och framställa 

11 Den position Loewen tvingas inta här ska i det följande diskuteras som "outsiderns tom

ma position", dvs. en position berövad allt innehåll, all mening eftersom varken omgiv

ningen eller det upplevande subjektet kan uppfatta hur denna position är relaterad till 

omvärlden och vad de värderingar personen ifråga omfattar betyder. 
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den historia som är hennes egen. Hennes historia förblir tyst, "oberät

tad", men icke desto mindre är den påtagligt närvarande i romanen. 

Agnes-gestalten blir därigenom ett av de element i romanen som syn-

liggör gränserna för Loewens språk och hans möjlighet att själv bestäm

ma över sina handlingar och berättelser. Inför Agnes måste hans språk 

göra halt. 

Som vi minns vill Michail Bachtin se det som ett av romanens både 

problem och projekt att framställa, dvs. bokstavligen "ställa fram" ett 

särpräglat och avgränsat språk, sina romangestalters språk. Svårigheten 

ligger i att romanförfattaren är hänvisad till sitt eget språk för att göra 

detta. Genom sitt eget språk ska han förmedla bilden av den andres 

språk.12 

I gestaltningen av konfrontationen mellan Loewen och Agnes har 

Hjalmar Bergman framställt dels de föreställningar som ligger till grund 
för och formar Loewens språk, dels de genrer eller tankestrukturer som 

styr det, och slutligen dess räckvidd när det gäller att förstå och hantera 

konkreta situationer eller konfrontationer med andra människor. Därige

nom framträder bilden av Loewens språk klart avgränsat. Agnes kan 

han inte omfatta med sitt språk. Hennes liv och handlingar betyder helt 

andra saker för henne än för honom. De förblir oförklarade av honom, 

och kanske också: oförklarliga för honom. Men genom att gränserna för 

hans språk på detta sätt blir synliga, genom att den punkt nås där han 

måste "tystna", framträder i stället bilden av ytterligare ett språk, Ag

nes5 språk. 

Agnes' och Loewens språk kan inte mötas helt. De tillhör skilda "värl

dar" trots att hon är en av de personer han samtalar oftast med. Först 

där Loewen tystnar hörs Agnes' språk som ett eget, särpräglat språk, 

även om detta aldrig "talas" utan bara "visas" i Loewenhistorier.13 Hen

nes språk visar på ett annat sätt att se, och hennes berättelse hade varit 

helt annorlunda än Loewens. 

Detta framgår om vi närmare granskar Agnes' roll i Loewens kärleks

historia. Vad vi särskilt kan lägga märke till är den hierarkiska struktur 

12 Jfr. ovan avsnittet "Romangenrens förmåga att synliggöra relationer". 
13 Genom Agnes-gestaltens roll i såväl Loewens historia som i Loewenhistorier kan vi bli 

varse vad Bach tin menar med en dubbelstämmig diskurs, dvs. romanens specifika möj

ligheter att vara och framställa en sådan diskurs. Det behöver alltså inte förekomma någon 

dubbelstämmighet i en scen där två romangestalter samtalar och far företräda varsin åsikt. 

En sådan situation kan mycket väl vara "monologiskt" framställd. Men när författaren som 

här framställer gränserna för sin romangestalts språk så att det framstår som ett sär-skilt 

språk, börjar andra röster "höras" vid sidan av det. 
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som präglar hela detta händelseförlopp, så som det gestaltar sig genom 

Loewens sätt att se och resonera. I Loewens kärleksprojekt blir Agnes 

aldrig ett subjekt på sina egna villkor, hon är uteslutande ett medel. Hon 

är den förmedlande instans varigenom Loewen ska förverkliga sin kärlek 

till Viberg och förenas med Gud (med oskulden och renheten). 

Loewens förhållande till Agnes har jag tidigare beskrivit som odelat 

osjälviskt och oskyldigt "platonskt", ett förhållande där Loewen inte 

begär något av Agnes för egen del, utan enbart är inriktad på att skydda 

och tjäna. Men när vi har följt Loewens historia så här långt står det 

klart att detta är en förskönande beskrivning av ett förhållande som även 

rymmer en grymmare dimension. Man kan nämligen formulera om min 

tidigare beskrivning på följande sätt: Loewen behöver Agnes för att kun

na förverkliga sina planer och drömmar. Likafullt är det aldrig henne 

han vill ha. Och det är här grymheten blir synlig. Att han inte begär 

något av henne, att han inte vill ha henne eller skyddar henne för hen

nes egen skull, innebär att hon inte kan bli ett subjekt i sin egen rätt för 

honom. Eller med en kantiansk terminologi: hon är inte ett mål i sig för 

Loewen utan enbart ett medel, vilket motsvarar Kants definition av ett 

oetiskt förhållningssätt till andra människor. Detta gäller både i konstel

lationen Loewen-Agnes-Viberg och Loewen-Agnes-Gud. Loewens mål 

är kärleken, till Viberg och till Gud. På vägen offrar han visserligen ock

så sig själv, men han offrar framför allt Agnes. Han skyddar henne en

dast i den mån som han identifierar sig med henne, eller tror sig förstå 

henne. Så länge han är beredd att skydda sig själv, sin kärlek, skyddar 

han också Agnes. 

Men denna beskrivning av Agnes' position gäller bara för Loewens 

relation till henne på fiktionens verklighetsplan. Loewen behandlar Agnes 

som ett medel, men han berättar om henne på ett helt annat sätt. I hans 

berättelse om henne, liksom i romanens berättelse om såväl Loewen som 

Agnes har hon en självständigare position. I dessa sammanhang är hon 

en person med en egen historia och ett självständigt öde, som delvis för

blir hemligt för Loewen. Och att det existerar men förblir hemligt fram

går av hans berättelse, inte av hans handlingar. Agnes säger t. ex. vid 

ett tillfälle, medan hon väntar på hur Viberg kommer att agera: "Ja, 

visste jag, att det vore sant, så skulle jag inte bry mig om någonting." 

(s. 120) När Loewen undrar vad hon syftar på ber hon honom gissa: 

"Det kan jag icke. Då far det vara. Hon vill ingenting säga." (ibid.) 

Loewen berättar om Agnes som om hon vore en tragisk gestalt. Men 

det är bara han som upplever henne så. Genom Loewens berättelse fram

kommer det dessutom att hon inte själv upplever sig som särskilt tra
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gisk. Visserligen säger hon sällan något, men hennes version represente

ras som en blick på, och en tyst distansering från Loewens värderingar. 

I berättelsen om Loewen och Agnes kan vi se att genrerna ofta "ske

nar iväg" med Loewen. Han är i sitt handlande hårt bunden av sina 

föreställningar och de tankestrukturer, vilka är en form av genrekon

ventioner, som ligger till grund för dem. Och han är lika hårt bunden 

när han ska berätta om vad han har varit med om. Berättelserna formar 

sig till tragiska ödesdramer eller komiska äventyrsberättelser, ofta, som 

det verkar, utan att han rår för det.14 Det står nu klart att det som är 

stor tragedi för Loewen inte alls behöver vara det för någon annan. Ge

nom Agnes-gestaltens förmedling kan vi bli varse hur olika dessa berät

telser kring en och samma situation kan gestalta sig, utan att någon av 

dem är sannare än den andra. 

Det heroiska, det grymma och det tragiska är oupplösligt förenat i 

denna kärlekshistoria, liksom för övrigt i hela Loewenhistorier. De hand

lingar som i ett sammanhang framstår som tragiskt-heroiska, blir, sedda 

ur ett annat perspektiv, grymma eller tarvliga. Och det är inte bara så 

att läsaren kan välja att betrakta dem på det ena eller det andra sättet, 

beroende på läsart eller fokus för intresset. Det är något som pågår i 

romanen, som gestaltas och tematiseras. Inget förhållningssätt, ingen 

tanke eller handling far stå oemotsagd och framstå som renodlat ond 

eller god, rättfärdig eller orättfärdig. Hjalmar Bergman tvingar även den 

till synes mest idealistiska hållning att visa även sitt grymma ansikte. 

Hans värld, och hans gestaltning av denna värld är inte antingen "ab

surd" eller "realistisk", den är både och, samtidigt. 

Just ur den aspekten blir Agnes-gestalten särskilt viktig i romanens 

diskurs. Genom att hennes ställning och öde framträder så tydligt, och 

delvis alltså trots Loewens berättelse om henne, blir även den grymma 

sidan av Loewens godhet och omtanke synlig. Grymheten är osynlig för 

Loewen själv. Att den då så klart blir synlig för läsaren är desto mer 

anmärkningsvärt som detta är en konsekvent genomförd jagroman. För

fattaren är fullkomligt lojal mot sin berättare, Loewens allvar far stå 

14 Detta kan ses som en variant av den "tredje viljans" sätt att fungera. I detta samman

hang blir det tydligt att Loewen inte styrs av några psykiska egenheter som förblir desam

ma oavsett tid och plats. I stället är det så att han till den nya situationen som Thoméi 

gård är, för med sig handlingsmönster, liksom modeller för att beskriva en situation, som 

möjligen var adekvata i den värld han kommer ifrån, men inte riktigt fungerar i hans nya 

miljö. Både hans handlingar och hans berättelser blir därmed en aning "inadekvata" i 

relation till verkligheten i Thoméi gård, och kan därför framstå som irrationella, absurda, 

idealiserande eller förljugna. 
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oemotsagt. Inte ett ögonblick tar författaren här ordet ifrån Loewen-

berättaren, på det sätt som han gör t. ex. i Herr von Hänchen. — Författa

ren låter där stundtals berättaren framstå i en ganska löjlig dager, vilket 

gör att läsaren hela tiden måste ifrågasätta trovärdigheten eller insikts

fullheten i hans berättelse. — Gränserna för Loewens språk, Loewens 

begränsning, måste därför gestaltas på ett annat sätt. Här är Agnes en 

av de förmedlande instanser som låter "något annat" framträda, eller, 

om man så vill, ett av de "hål" som ifrågasätter eller omintetgör Loe

wens planer eller berättelse.15 

I min analys av genrerna i "Thoméi gård" kommerjag i det följande 

att visa hur Agnes även genremässigt fyller en förmedlande funktion; i 

hennes person sammanförs en realistisk-psykologisk berättelse om "outs

idern" Loewen med en mystisk-religiös berättelse om Loewen, "den heli

ge dåren". 

Makten i att avstå från alla anspråk på makt 

Loewens (kärleks-)projekt i "Thoméi gård" kan beskrivas som en in-

vertering av hans projekt i "47-an". Det är fråga om samma typ av pro

jekt men med omvända förtecken, i en likadan hierarkisk struktur. Kapit

len är varandras upp-och-nedvända spegelbild. Målet för Loewen i båda 

berättelserna är att nå eller erövra en position eller ett objekt bortom 

det närvarande. Det närvarande är endast medlet. Därvidlag är det ing

en skillnad om man, som i det ena fallet, söker rikedom och evig lycka 

genom att erövra en rik änka, eller om man, som i det andra fallet, sö

ker nå eller upprätta kärleken och renheten genom tjänande. 

I "47-an" försökte Loewen uppnå sitt mål genom att själv ta allt initia

tiv, för att därigenom besegra de medel varigenom målet skulle uppnås. 

I denna gård utgick han ifrån att han var den överlägsen. Hans ambition 

var att erövra platsen på toppen i hierarkin genom att besegra gårdens 

härskare, men inte för att själv inta den platsen och därmed låta struktu

15 Det har i olika sammanhang påpekats att det förligger stora likheter mellan Hjalmar 

Bergmans och Dostojevskijs författarskap. Likheter har sökts i tematik, psykologisk insikt 

eller berättarteknik. 

Jag vill hävda att likheten till stor del står att finna i deras förmåga att hantera och ut

nyttja romanens möjligheter att ställa fram olika (samhälleliga) diskurser och låta dem bry

tas mot varandra så att varje enskild diskurs tas på allvar och s.a.s far tala i egen sak och 

på sina egna villkor. Likheten mellan Bergman och Dostojevskij ligger följaktligen framför 

allt i deras likhet just som romaw-författare. Jfr. nedan avsnittet "Den dialogiska romanen". 
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ren fortbestå, utan för att omkullkasta den ordning som rådde där. Själv 

avsåg han att lämna gården så snart han fullgjort sina planer. 

I "Thoméi gård" vet han att han inte har kraft att besegra någon el

ler något, därför försöker han i stället erövra genom att tjäna. Att beseg

ra och att tjäna blir två sidor av samma sak. Syftet med bägge hållningar

na är att erövra: inflytande, tillhörighet, förtroende, delaktighet, dvs. makt 

i någon form. Ett misslyckande leder i samtliga fall till vanmakt. 

I termer av makt kan det förefalla som om Loewens maktlöshet bara 

har tilltagit i "Thoméi gård". I samvaron med andra tvingas han tiga 

och berövas allt mer sin identitet och integritet. Den vanmakt som han 

upplever kan beskrivas som en påtvingad stumhet. Men som vi har sett 

i det föregående finns det tillfallen när tystnaden i stället är frivillig, si

tuationer som framstår som ögonblick befriade från förtryck. Loewen 

börjar så småningom medvetet söka sig till denna form av tystnad, som 

en utväg ur vanmakten och stumheten. Och vägen till denna "makt-

befriade", och "goda" tystnad tycks gå via ett uppgivande av jaget, vil

ket framstår som något annat än den identitetsupplösning som är för

knippad med den påtvingade stumheten. 

I 47-an försökte Loewen bemästra sin maktlöshet genom att snabbt 

ta makten och bli "någon", t. ex. "khan av Gyllene horden". I Thoméi 

gård tycker sig Loewen i stället "vinna" på att ytterligare avstå även 

från den lilla makt han trots allt har. När han t. ex. kapitulerar för fru 

Ekström och anpassar sig till förhållandena i gården blir det lättare för 
honom att överleva. Men frågan är vad det egentligen är han "vinner". 
Det som inträffar är att sedan Loewen avstått från alla anspråk för egen 
del, inriktas hans intresse i stället på att tjäna och att älska. Och även 

om resultatet inte blir det han hade tänkt sig, har han plötsligt makt på 

nytt, han är "fri" att handla. 

Sedan han både frivilligt och ofrivilligt avstått från makt och anspråk 

inräffar alltså det paradoxala att han plötsligt har tillräcklig makt. Att 

inte begära någon makt för egen del är också att ha all den makt man 

behöver. I denna mening kan man säga att Loewen besitter total makt 

i "Thoméi gård". Att han stundtals upplever sig som vanmäktig betyder 

inte att han faktisk är det. I varje ögonblick befinner han sig inom någon 

form av makthierarki där han är utsatt för, och även kan utöva både 

makt och ansvar. I och med att han engagerar sig och blir indragen i 

en annan människas liv är han också indragen i en maktstruktur, där 

inte bara han själv kan bli ett offer, utan även själv kan offra sina med

människor. Själva hans indragenhet i och engagemang för t. ex. Agnes' 

liv ger honom makten att "offra" henne. Både hans beroende och utsatt
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het, är av en helt annan kvalitet i detta kapitel än i det föregående. Från 

att ha varit sagohjälte har Loewen blivit med-människa, om än med 

kvardröjande ambitioner att bli hjälte eller helgon. 

I båda fallen slutar dock hans projekt med att han blir häktad. I om

världens ögon lyckas han alltså inte "erövra" något i någondera fallet, 

mer än en tvivelaktig identitet som brottsling. Den position han erövrar 

i "Thoméi gård" blir därmed bokstavligen en som "icke är av denna 

världen". Den befinner sig bortom språk och kommunikation med om

världen. 

För sin egen del har Loewen emellertid upptäckt eller upprättat ett 
"rum" av maktbefriad tystnad, osynligt för omvärlden men tillgängligt 

för honom själv. Det är ett rum som han hade tillgång till i "47-an" i 

samvaron med sin katt, men som han måste erövra på nytt i "Thoméi 

gård". Detta "rum", denna dimension av tillvaron, blir tillgängligt för 

honom först sedan han tvingats till stumhet. Detta förhållande kan ses 

som en tematisering av berättandets villkor, eller ännu hellre, som en 

gestaltning av berättandet som handling. Det som här gestaltas är vägen 

till den punkt då alla Loewens ord och handlingar, alla hans föreställ

ningar och berättelser har blivit inadekvata eller förbrukade, då endast 

tystnad återstår. Han har nått den punkt där han definitivt har berättat 

sig ut ur världen, åtminstone den värld som Thoméi gård utgör. Det är 

en situation där han både måste och kan lämna denna värld, där hans 

närvaro inte längre är vare sig önskvärd eller nödvändig eller ens möjlig. 

Det anmärkningsvärda är emellertid att i den mån som Loewen frivil

ligt avstår från alla anspråk på makt över sitt liv och sin omgivning rym

mer tystnaden en möjlighet till något annat (till vila, eftertanke e.dyl.) 

Den framstår därför också som en möjlighet till en ny början, till ett 

nytt liv eller en ny berättelse. Dessutom är det viktigt att lägga märke 

till att denna tystnad inte är tillgänglig när som helst. Det är alltid nå

gon eller något i omgivningen som gör den möjlig. Men tack vare frivil

ligheten är tystnaden alltså inte bara en brist och tomhet, som fallet är 

när det gäller den påtvingade stumheten. 

Långt senare skulle Hjalmar Bergman komma att se möjligheten att 

"frivilligt avstå" som själva meningen med livet.16 I det perspektivet kan 

Loewenhistorier ses som en tidig prövning eller gestaltning av denna tan

16 Bergman skrev i brev till Algot Ruhe den 23.3.1921 att "meningen med livet och värl

den är att lära sig avstå från livet och världen. Det är icke självmord jag talar om, än 

mindre buddhism. Tvärtom — det är genom att lära känna som man skall lära avstå. Att 

insiktsfullt avstå — det är meningen och målet, det närmaste." Brev, s. 152. 
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ke. "47-an" beskriver den väg som för huvudpersonen fram till den punkt 

där det blir nödvändigt att börja avstå, och "Thoméi gård" gestaltar 

själva avståendet, medan "Gula huset" visar på några av de möjliga 

konsekvenserna av ett sådant avstående. 

"Gula husets" tematiskt motiverade närvaro i romanen 

I detta avseende föreligger en klar förbindelse mellan "Gula huset" och 

romanens övriga kapitel. I termer av makt föreligger nämligen en radi

kal skillnad mellan Loewens ställning i detta kapitel och de övriga. I och 

med att Loewen där varken har några ambitioner eller önskemål för 

egen del eller något djupare personligt engagemang, kommer han heller 

aldrig att använda någon eller något som ett medel för att nå sina syf
ten. Om priset för erövring, delaktighet, tillhörighet är ambitioner och 

drömmar och dessa i sig innebär en potentiell maktutövning, så innebär 

ett avstående från drömmar och från maktanspråk också att man avstår 

från delaktighet i livet, från att leva. I denna mening kan man säga att 

berättelsen om Loewen i "Gula huset" är berättelsen om en "andligen 

död". Men kapitlets betydelse är inte uttömd med detta. 

Om Loewenhistorier hade slutat med kapitlet "Thoméi gård" så hade 

romanen anammat den logik som går som en rak linje från den borgerli

ga bildningsromanen till högmodernismens outsider-tanke: När det visar 

sig omöjligt att hitta ett hem och försonas med världen, betraktas splitt

ringen mellan jaget och världen som ofrånkomlig. Världen ses som falsk, 

och jagets isolering och sanningssökande trots allt ses som den enda 

möjliga och potentiellt utopiska hållningen. När världen framstod som 

orättfärdig och hotade att bli Loewen övermäktig vände han sina blickar 

mot Gud. Ur konflikten mellan sina egna värderingar och världens, hop

pades han kunna rädda sig, och världen, genom att uppgå i och återupp

rätta Guds makt i världen. Men varken splittringen mellan Loewen och 

världen, eller enheten med Gud, dvs. med "sanningen" bortom världen, 

blir så total som denna tanke förutsätter. Till och med hans "tysta rum" 

är ett rum i och av världen, inte trots eller bortom. Han fortsätter inte 

sin väg i ett världsfrånvänt eller självrättfardigt insisterande på "jagets 

sanning", i stället flyttar han helt "prosaiskt" in i Gula huset. 

Ur denna aspekt är romanens tillkomsthistoria intressant. Som vi såg 

i det föregående har många kritiker ansett att "Gula huset" egentligen 

inte hör till Loewenhistorier, att den alltför mycket skiljer sig från roma
nens övriga kapitel. Och när Böök påpekade detta i sin recension gav 
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Hjalmar Bergman honom rätt. Han sade sig skämmas över kapitlet och 

ursäktade sig med att han haft bråttom. Det intressanta är emellertid 

att Bergman, som förut hade publicerat kapitlet "47-an" separat, inte 

låter romanen sluta med "Thoméi gård" när han ska sammanställa ka

pitlen till en roman, utan av någon anledning anser att den borde fa en 

fortsättning efter detta kapitel. Jag ska inte här spekulera i anledningar

na till detta, utan nöjer mig med att konstatera att så också skedde. 

Genrerna i "Thoméi gård" 

Kapitlet "Thoméi gård" är det kapitel där det är svårast att urskilja en 

dominerande genre. Mot bakgrund av den diskussion som förts i det före

gående har jag funnit det meningsfullt att i huvudsak ta fasta på tre 

dominerande nivåer, dels en realistisk-psykologisk nivå där outsiderpro

blematiken är central, och som jag väljer att kalla bildningsroman, dels 

en nivå där pikaresken och sagohjälten dominerar, och slutligen en mys

tisk-religiös nivå som formar sig till en berättelse om den helige dåren. 

Denna beskrivning är dock inte riktigt adekvat. De två senare utgör vis

serligen två skilda tematiska nivåer i kapitlet, men genremässigt rör det 

sig om en enda. Ingen av dessa genrer är emellertid "rena" eller fullt 

genomförda, endast i analytiskt syfte är det meningsfullt att tala om dem 

som tre särskilda nivåer eller berättelser inom kapitlet. 
I praktiken samverkar de så intimt att t. ex. samma tematiska element 

används i olika syfte och med olika effekt inom respektive genre. Därför 

kan en episod eller en person som på en nivå är komisk eller parodiskt 

skildrad, samtidigt vara tragisk eller skildrad med sympati och ömhet. 

Allvar och ironi samverkar så totalt att "Thoméi gård" aldrig blir vare 

sig fullständigt parodisk eller fullständigt tragisk. Och detta beror inte 

bara, som jag ska visa, på vilken läsart man väljer. 

Bildningsroman 

Detta kapitel följer bildningsromanens mönster, med två viktiga för

behåll. Huvudpersonen är en redan åldrande man när hans bildnings

gång börjar. På samma sätt som "47-an" kan sägas vara en "inverterad" 

saga, en saga som börjar från slutet och slutar i nederlag och tomhet, 

kan man säga att "Thoméi gård" är en inverterad bildningsroman. Den 

börjar från slutet och utvecklas mot resignation, nederlag och tomhet, 
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mot att huvudpersonen ger avkall på alla sina anspråk på rättvisa och 

rättfärdighet. För att finna den försoning som kännetecknar bildnings

romanen far vi emellertid, och detta är det andra, berättartekniska, för

behållet vänta till slutet av det tredje kapitlet. Först då kan Loewen se 

tillbaka på sin vistelse i Thoméi gård med ett visst överseende. Ändå är 

detta en av de omständigheter som gör kapitlet "Thoméi gård" till en 

bildningsroman. Alltså att det kan beskrivas i termer av försoning, för

nedring eller resignation, kategorier som alla kräver en tematiserad ut

veckling där tiden är en verksam faktor. Här är det emellertid viktigt att 

lägga märke till att den tematiska utvecklingen inte kan sammanfattas 

som en enda. I stället kan man säga att det tillstånd av förnedring och 

förtvivlan som präglar Loewens situation i början förgrenar sig i förso

ning och/eller resignation och/eller cynism osv. När t. ex. hans rent fysis

ka förnedring upphör, när han inte längre behöver frysa eller svälta, 

ökar i stället hans lidande över det moraliska tillståndet, över det svek 

och den orättfärdighet som präglar livet i Thoméi gård. 

Tiden som verksam faktor 

Gradvis avslöjas för Loewen att de olika personernas identitet är en an

nan än den han först tillskrev dem. Häri skiljer sig detta kapitel påtag

ligt från de två övriga. Även i dessa "avslöjas" det att vissa personer är 

helt annorlunda än de har gett sig ut för att vara, eller annorlunda än 
Loewen först uppfattade dem. Men poängen i dessa kapitel är just att 

de avslöjas s.a.s. i ett slag, och därmed visar sitt rätta ansikte. Den subli

me visar sig på ett ögonblick i själva verket vara ett tomt skal. Och den 

blida fru Judith i "Gula huset", visar sig inte alls vara någon blid gam

mal dam och osjälvisk mor, utan i själva verket — och detta är det väsent

liga — en äventyrerska och intrigmakerska. 

Även i "Thoméi gård" avslöjas det alltså att några av de viktigare 

personerna inte är sådana som Loewen först trodde. Det som inte inträf
far här är emellertid att hans första intryck blir totalt ogiltigt i och med 

dessa avslöjanden. I stället far han en större förståelse för det samman

hang där han vistas och för de personer som han har i sin omgivning. 

Viberg förblir inte den personifierade godheten och fru Ekström är inte 

alltigenom ond. 

Loewen själv utvecklas också. Den stolte sagohjälten från "47-an" blir 

i "Thoméi gård" allt mer lik Riddaren av den Sorgliga Skepnaden. Grad

vis blir det allt tydligare att han saknar de nödvändiga medlen eller insik
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terna i gårdens sammanhang för att kunna utföra hjältens roll. 

Detta förankrar "Thoméi gård" i bildningsromanens "becoming" sna

rare än i äventyrsromanens "testing", trots att sagogenren fortsätter att 

ha ett starkt grepp om gestaltningen av Loewenfiguren. Bachtin beskri

ver bildningsromanen som ett radikalt brott mot all tidigare roman

konst, framför allt då äventyrsromanen och "Prüfungs"-romanen. Skill

naden beskriver han på följande sätt: 

To this /"the idea of testing"/ the modern novel opposes the process of a 

man's becoming, a certain duality, a lack of wholeness characteristic of 

living human beings, a mixture within the man of good and evil, strength 

and weakness. Life and its events no longer serve as a touchstone, a means 

for testing a ready-made character (or at best, as a factor triggering the 

development of an already preformed and predetermined hero) — now, 

life and its events, bathed in the light of becoming, reveal themselves as 

the hero's experience, as the school or environment that first forms and for

mulates the hero's character and world view.17 

När tiden på detta sätt blir en verksam faktor innebär det emellertid 

också att en annan aspekt av tiden blir lika viktig som den biologiska 

eller psykologiska tid som tas i anspråk för att gestalta en utveckling, 

dvs. den tid personen ifråga upplever. Lika viktigt är att Loewens samtid 

blir en aktivt verkande faktor i berättelsen. Loewen kommer inte bara i 

kontakt med utan tvingas, också förhålla sig till sin samtids, sin omgiv

nings, värderingar och föreställningar kring liv, människovärde, arbete, 

anständighet, kärlek, trohet osv. 

Hemlösheten 

En viktig omständighet gör emellertid att det vore felaktigt att restlöst 

beskriva "Thoméi gård" som en bildningsroman. Det som framför allt 

skiljer bildningsromanens huvudperson från andra typer av romanhjäl
tar är att bildningsromanens hjälte alltid strävar efter att hitta eller åter

vända till ett hem, dvs. han strävar till att bli delaktig i en gemenskap 
eller ett sammanhang på lika villkor, som de övriga som befinner sig där. 

Hjälten försonas med sig själv, med sitt förflutna eller med sin plats i 

tillvaron. Ett tecken på att försoningen är ett faktum kan vara att någon 

ser att en förändring har skett och "svarar", dvs. tar emot hjälten på grund 

av detta. Försoningen förutsätter också att hjälten har ett hem som han 

17 Bakhtin, 1985, s. 392 f. 
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brutit upp ifrån. Det kan ha skett frivilligt eller för att han begått ett 

brott och därför blivit förskjuten. Vidare tillhör det mönstret att han till 

slut återvänder, eller på annat sätt försonas med sitt ursprung t. ex. ge

nom att hitta ett ställföreträdande hem. Det enda syftet med hans "resa" 

är att hitta ett sätt att återvända. 

Betraktar man denna aspekt av bildningsromanen, står det klart att 

Loewenhistorier inte kan kvalificera sig som en sådan. Något "hem" i bild

ningsromanens mening finns inte i Loewenhistorier. Hur Loewens ur

sprungliga hem såg ut kan vi bara ana. Inte heller far vi veta något om 

skälet till att han så fullständigt har lämnat det. Därför går det heller 

inte att föreställa sig, varken för Loewen själv eller för läsaren, hur ett 

eventuellt nytt hem skulle se ut. 

Möjligen kan man säga att han försöker upprätta ett hem, dvs. skaffa 

sig hemortsrätt i de två första gårdar där han vistas, genom att försöka 

handla på sina villkor och därmed göra dessa giltiga i gården. På så vis 

vill han göra gårdarna till sina hem. Att han skulle acceptera och an

passa sig till gårdarnas villkor är det emellertid inte fråga om. I gula 

huset ger honom släktskap med familjen som bor där en hemortsrätt som 

han inte hade i någon av de tidigare gårdarna. Men inte heller detta kan 

betraktas som en hemkomst i bildningsromanens mening. Att han tillåts 

flytta in är inte ett resultat av att hans bildningsgång nu kan betraktas 

som avslutad. Han är släkt med familjen, det är allt. 

Ett sätt att beskriva bildningsromanens hemkomst är att ta fasta på 

det faktum att den förutsätter att huvudpersonen investerar och ackumu

lerar någon form av "kapital", både andligt, i form av personliga egen

skaper eller kunskaper, och materiellt, i det sociala sammanhang där han 

strävar till att "bosätta" sig. Hemkomsten kräver alltså någon typ av 

"byggnadsverksamhet". Hjälten kan "bygga" sin karriär, sin materiella 

välfärd, och tidigare, innan det blev modernt för hjältar att "förverkliga 

sig själva", kunde han även bygga sig en karaktär. Det är förmodligen 

detta som gör bildningsromanen till den borgerliga romanen par préfé

rence. Och något sådant ägnar sig Loewen inte åt. Han vinner visserli

gen större kunskap och självinsikt under berättelsens gång, men detta 

är snarare något som han tvingas till eller råkar fa s.a.s. på köpet än 

något som han aktivt strävar efter. 

Exakt vad som förorsakat Loewens hemlöshet går inte att avgöra, 

möjligen har han alltid varit det. Han är alltid i någon mening "fel" i 

de sammanhang där han befinner sig under den period som skildras i 

romanen. Hans aparta beteende, t. ex. när den "tredje viljan" gör sig 

påmind, gör honom många gånger "hemlös" i de "normalas" skara. 
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Men det faktum att han lämnat eller saknar ett hem, utan att ha funnit 

något nytt, är avgörande för hela Loewenhistorier. Detta placerar honom 

i ett gränsland, socialt, ekonomiskt, psykologiskt, och moraliskt. Loewens 

flyttningar till de olika gårdarna, till olika världar, liknar därför mera 

picarons resa. Och det som kvalificerar Loewen för den resa han företar 
är de egenskaper som utmärker även picaron. 

Pikaresk 

Det som kännetecknar en picaro är att han inte har något "hem" och 

aldrig kan fa något, och ännu viktigare, hans mål är inte att finna ett 

hem. Picaron kan alltså aldrig bli fullt delaktig i vardagen, så som den 

levs av de personer han möter på sin vandring. Han är alltså ingen "var

dagslivets hjälte", men heller ingen hjälte i sagans eller tragedins me

ning. Resan är sitt eget ändamål, det är detta som gör hans historia till 

en pikaresk. Picaron befinner sig per definition i ett gränsland, framför 

allt socialt. Just i egenskap av "gränsvarelse" kan han komma i nära 

beröring med de mest skiftande miljöer och personer och se dem "in

ifrån", utan att för den skull bli en del av eller likadan som någon av 

dessa. 

Pikaresken härleder Bachtin ur en äldre romanform som han har valt 

att kalla "ävenstyrs- och vardagsroman"18. Denna romanform är känd 

redan under antiken, ett av Bachtins exempel är Apulejus' Den gyllene 

åsnan. Ett av denna romanforms syften är att skildra vardagslivet inifrån, 

dvs. människors privatliv. För det ändamålet krävs att någon kan spion

era utan att bli upptäckt. Han måste alltså ha en naturlig anledning att 

befinna sig i den positionen att han kan lyssna, samtidigt som han ska 

vara så oviktig i sammanhanget att det inte spelar någon roll att han 

lyssnar. Det måste alltså vara någon som saknar makt i det sammanhang 

där han befinner sig, och som alltså inte kan påverka trots den informa

tion han lyckas fa tillgång till. En människa som blivit förvandlad till 
en åsna är utmärkt för det syftet, liksom tjänaren, idioten, narren osv. 

Picaro-gestalten kan betraktas som en utveckling av denna funktion. För 

det ändamålet är picaron tillräckligt mycket av gränsvarelse, tillräckligt 

"osynlig". Men han är inte bara den som kan spionera och skvallra för 

åhöraren och läsaren, han är också hjälte med ett eget öde och en egen 

historia. Men denna ligger fullständigt utanför den värld han vandrar 

18 För en definition av denna antika romantyp, se. Bachtin, 1988, s. 36. 
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igenom. Don Quixote har ju t. ex. sitt eget "uppdrag" som ligger utan

för den värld där han befinner sig rent konkret. På basen av detta definie

rar Bach tin den hjältetyp som gett upphov till picaron på följande sätt: 

Själva huvudhjälten och de viktigaste vändpunkterna i hans liv ligger utan

för vardagslivet. Han observerar det bara, ingriper ibland i det som en främ

mande kraft, antar ibland själv en vardaglig mask, men i allt väsentligt 

är han ej delaktig i vardagslivet och bestäms inte av det.19 

Vardagen är alltså i sista hand oviktig för picaron. Inte heller kan han 

spela någon viktig roll för någon som lever i vardagens värld. Picaron 

befinner sig alltid på genomresa. Han kan visserligen momentant ingripa 

i vardagen, eller försöka ställa till rätta, men han kan aldrig bli delaktig 

i vardagen, hemkomsten finns inte som en möjlighet i picarons resa. 

Men hans förmåga att samtidigt kunna smälta in i olikartade samman

hang och förbli en utomstående ger honom den nödvändiga överblicken 
och inblicken för att han ska kunna berätta om det han ser som något 

samtidigt välbekant och främmande. Som Bachtin ser det har picaron, 

liksom narren eller dåren, som kan betraktas som ett slags förstadier el

ler varianter till picaron, varit ovärderliga för den moderna romanens 

framväxt. 

Här fann man en form för människans existens — en icke deltagande delta

gare i livet, den evige spionen och återspeglaren av det, och man fann 

specifika former för att återspegla och ge offentlighet åt det.20 

Om vi nu betraktar gestaltningen av Loewenfiguren i de olika kapitlen 

blir en logik möjlig att skönja. Den som börjar som sagohjälte utvecklas 

till Riddare av den Sorgliga Skepnaden, och denne riddare är ju just en 

picaro. Loewens outsiderposition är kanske helt enkelt en inbyggd konse

kvens av den genre inom vilken hans historia berättas, inte ett resultat 

av hans säregna personlighet eller livssyn. Väljer man att framställa en 

person som i allo har picarons kvaliteter, så blir hans relation till världen 

i konsekvensens namn också picarons. 

Loewenhistorier är emellertid ingen ren pikaresk heller. Loewen är inte 

bara den för en borgerlig läsekrets välbekante som företar en resa i en 

delvis obekant och outforskad värld eller den som tillhandahåller en 

utanförståendes perspektiv på en välbekant värld. Han är själv i viss 

19 Bachtin, 1988, s. 45. 
20 Bachtin, 1988, s. 79. I den engelska versionen har detta fatt en formulering som ännu 

mer tydliggör det specifika i Loewens situation: "At last a form was found to portray the 

mode of existence of a man who is in life, but not of it, life's perpetual spy and reflector; at 

last specific forms had been found to reflect private life and make it public." (Min kurs.) 

Bakhtin, 1985, s. 161. 
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mån föremål för denna resa. Romanen är också en resa i och en utforsk

ning av Loewenfigurens inre, men alltså inte enbart, vilket vore fallet om 

den helt lät sig förstås som en utforskning av ett apart eller abnormt 

psyke. En sådan skildring i romanform förutsätter att en normalitet eta

bleras utanför det psyke som ska skildras, vilket inte sker här. Loewens 

moral och psyke är samtidigt det välbekanta och det obekanta. Han är 

både "normalitetens" ort och en del av romanens äventyr och utforsk

ningsobjekt. Där en picaro är huvudperson är intresset framför allt in

riktat på vad han ser, när det gäller Loewenhistorier tillkommer dessutom 

ett intresse för vem som ser. Det är alltså inte enbart picarons uppdrag 

och möte med omvärlden som utforskas och skildras, utan dessutom pi

carons personlighet. 

Eller med en annan formulering: eftersom Loewen i så stor utsträck

ning befinner sig i picarons gränsläge blir en utforskning av Loewens 

personlighet med nödvändighet en utforskning av outsiderns psykologi, 

och av gränstillvarons villkor och innehåll. Och detta är en del av det 

projekt som bildningsromanen traditionellt har gjort till sitt. Så starkt 

tycks emellertid bildningsromanens paradigm dominera vårt seende att 

när till och med bara delar av dess genremönster tas i bruk i en roman, 

kommer den i sin helhet att uppfattas och läsas som en bildningsroman. 

Berättelsen om Loewen har kommit att betraktas som en berättelse om 

en misslyckad bildningsgång, där man har tagit fasta på det faktum att 

han inte lyckas komma "hem" och bli en fullvärdig medlem i ett sam
hälle. Det är så jag menar att Loewenhistorier, har uppfattats när man så 

starkt har betonat just personlighets- och outsiderproblematikens roll i 

denna roman. Även pikareskdraget i romanen har dock kommenterats, 

vilket jag återkommer till. 

Bildningsromanens insider och outsider 

I "Thoméi gård" saknar Loewen den överblick han trodde sig ha i "47-

an", en överblick som tillät honom att snabbt definiera sin omgivning 

och göra upp en handlingsplan utifrån sin definition. Då blev hans defini

tion och det projekt den initierade det primära. I "Thoméi gård" har 

omständigheterna den positionen. Eller annorlunda uttryckt: Loewens 

avsaknad av överblick och brist på förståelse är det som ligger till grund 

för hans handlingar i detta kapitel. 

47-an var en sluten, hierarkiskt stabil värld. Loewen anländer dit med 

en någorlunda konturfast identitet, definierad av de attribut han för med 
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sig. Han blick på gården och dess invånare är både antropologens och 

reformatorns. Hans attityd till gården är överlägsen, han ser sin vistelse 

där som tillfällig och frivillig. Det finns en klar distans mellan hans egna 

värderingar och den ordning som råder i gården. Hans projekt för egen 

del är dock sagohjältens. Han måste visserligen störta den som befinner 

sig på toppen i 47-ans hierarki, herr Edberg, men han gör det inte för 

att själv inta den platsen, vilket hade varit att vidmakthålla den rådande 

ordningen. Han har inte för avsikt att stanna i gården för gott och göra 

den till sitt hem, utan som för sagans hjälte ska gården endast vara den 

plats som är medlet för honom att träda in i den eviga lyckans land, 

Lyckan ska nås, antingen genom att han gifter sig med fru Dehmel och 

flyttar vidare med henne, onämnt vart, eller genom att han skjuter sig 

och därmed inträder i evigheten. 

Distansen mellan gårdens invånare och Loewen är dock inte total ens 

i "47-an". Han vistelse där är inte enbart ett studiebesök i en främman

de värld. Eftersom han där har ambitioner även för egen del finns det 

något som han kan identifiera sig med och vilja vara delaktig i, närmast 

representerat av fru Dehmels gestalt. Men distansen är ändå så stor att 

han inte i någon högre grad kan identifiera sig med de personer han 

möter eller ge den införståddes porträtt av dem. Han blick på gårdens 

invånare och på sitt eget försök att leva bland dem är i stort sett överläg

sen, gycklande och ironisk. Här fungerar han själv som "norm". Mot 

hans "normalitet" framträder de övriga personerna, både för Loewen 

och för läsaren, som komiska bisarra eller på annat sätt ovanliga. I 47-an 

är han tämligen säker på vem han är och det viktiga är vad han kan 

eller bör göra. I Thoméi gård är han osäker på vem han är och det vikti

ga är inte vad han kan göra utan vad eller vem han kan vara. 

I sin essä "Komedier i Bergslagen" påpekar Staffan Björck att Hjal

mar Bergman med förkärlek förlägger handlingen i sina romaner till tid

punkter eller platser där möten mellan samhällsklasser och grupper som 

annars inte möts blir möjliga.21 Hans främsta exempel på detta är roma

nen Knutsmässo marknad. Även Thoméi gård kan i många avseenden be

skrivas som en miljö som tillåter denna typ av rörlighet och tillfälliga 

eller i andra sammanhang omöjliga möten. Men gården är inte en tillfäl

lig händelse på samma sätt som en marknad, som ju är ett tillfalle då 

vardagen och normaliteten är satta ur spel för samtliga närvarande. 

Gården är både ett hem och vardag för dem som bor och arbetar i där. 

Loewen kan inte inta samma överlägsna attityd till Thoméi gård som 

21 Björck, S., "Komedier i Bergslagen" i Ek, S., red. Kring Hjalmar Bergman, 1965 , s. 107. 
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han kunde i relation till 47-an. Han är tvungen att så långt det är möj

ligt "nollställa" sig och försöka finna sig till rätta på gårdens villkor. 

Han är tvungen att inrätta en vardag åt sig i sin nya miljö på obestämd 

tid, kanske för alltid. Nu har han inte ens möjligheten att skjuta sig, efter

som revolvern är borta. Här kan vi se hur viktigt tidsfaktorn är i detta 

kapitel. Det är aktivt verksam tid, med allt vad det innebär av både 

vardag och förändring. I "Thoméi gård" är det just i relation till den 

vardaglighet som råder runtomkring Loewen och som etableras med 

hjälp av tid som förflyter, som innebörden i Loewens utanförskap allt 

mer utkristalliseras och definieras. Han blir ju aldrig delaktig i livet i 

Thoméi gård. 

Den tematik som jag här har beskrivit i termer av beroende och in

dragenhet å ena sidan respektive utanförskap å den andra, kan också 

beskrivas som den tematik som gör "Thoméi gård" till en psykologisk

realistisk samtidsskildring. De problem och konflikter Loewen ställs inför 

på denna nivå är psykologiska, eller existentiella, men med psykologiska 

förtecken. Problemen låter sig t. ex. beskrivas i termer som identitetsupp

lösning, längtan, vanmakt, skräck, förtvivlan, förvirring, förtryck, förned

ring, osv. På denna nivå dominerar bildningsromanens genrelogik. 

Picaron i "Thoméi gård": en "helig dåre" 

Men det finns alltså minst en nivå till, den som lyder pikareskens logik. 

Som vi såg i det föregående definierade Bachtin picaron som en gestalt 

som är "i världen, men icke av den". Pikaresken är en genomgående 

genre i Loewenhistorier. Men funktionen som picaro kan, vilket Bachtin 

också påpekar, fyllas av gestalter med många olikartade egenskaper. 

Narren eller clownen bara är ett par av många möjliga. Om vi nu tittar 

närmare på vilka egenskaper som definierar "picaron Loewen" i de olika 

kapitlen, så kan vi se att det i "47-an" är sagohjälten som dominerar, 

där är han den galante prinsen och erövraren. I "Thoméi gård" måste 

han snarast beskrivas som en helig dåre. Av den galante hjälten finns 

inte mycket kvar, i stället är han den ödmjuke och oegennyttige tjänaren 

och den "fromme" drömmaren. 

Berättelsen om Loewen, den helige dåren löper som en underström 

genom hela kapitlet. Temat är förvånansvärt explicit utfört, "förvånans

värt" eftersom ingen egentligen har noterat det. Flera forskare har visser

ligen varit inne på att Loewen-figuren har "religiösa" kvaliteter. Erik 

Hjalmar Linder har, som vi redan sett, tagit fasta på detta i sin bekriv-
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ning av Loewen som "helgon". Och Gunnar Qvarnström ser allusioner

na på Kristusgestalten som ett led i karaktäriseringen av Loewens per

sonlighet och existentiella läge.22 Man har alltså tagit fasta på helgon

aspekten och outsiderproblematiken i Loewenhistorier, och även pikaresk-

draget har kommenterats. Men man har inte gjort någon koppling mel

lan dessa element, en koppling som just ger vid handen att det är den 

heliga dårens situation som gestaltas. Det beror antagligen på att vi inte 

har någon egentlig tradition för heliga dårar i svensk litteratur, dennes 

problematik har därför aldrig varit central, varken för författare eller 

kritiker. Dessutom har outsiderproblematiken fortsatt att väcka intresse. 

Dels har denna problematik varit omhuldad i litteraturen efter Hjalmar 

Bergman. Det har ansetts intressant att han så tidigt kom att behandla 

den. Dels har de psykologiska implikationerna av outsiderhållningen 

kommit att betonas för att de har ansetts ha författarbiograflskt intresse. 

Med fokuseringen på outsidertemat förbiser man vad det innebär att 

Bergman i så stor utsträckning har använt ett religiöst språk för att berät

ta Loewens historia. Man uppmärksammar alltså inte vad det betyder 

att romanen kombinerar en psykologisk-realistisk samtidsskildring av en 

åldrande artist i en svensk småstad med en mystisk-religiös skildring av 

en helig dåre i samma svenska småstad. Inte heller kan man förklara 

hur det överhuvudtaget är möjligt att konstruera en berättelse av så dis

parata element, utan att den faller isär, eller fungerar så att endast en 

nivå åt gången är synlig, medan den andra blir allegoriskt relaterad till 
den första. Detta händer nämligen inte i Loewenhistorier. Den psykolo-

gisk-realistiska berättelsen om outsidern Loewen utspelar sig på samma 

fiktiva plan som historien om den helige dåren, den berättelse som mö

ter läsaren är en. 

Nu menar jag inte att Loewens religiöst färgade språk skulle göra ho

nom till en religiös grubblare, eller att hans gestalt skulle vara enbart 

en tematisering av kristna frågeställningar. Loewen tvingas använda 

detta för att överhuvudtaget kunna kommunicera med sin omgivning. 

Här är det emellertid viktigt att notera att det är en kvalitativ skillnad 

i hans attityd till detta språk när han talar det tillsammans med andra 

personer i gården, och när han använder det i tysta kommentarer. Han 

har ett tonfall när han t. ex. leker bibelexeget inför fru Andersson eller 

Thoméus och försöker övertyga den förra att hennes fromma person inte 

kan drunkna i syndafloden, eller den senare att han måste komma till 

helvetet om han begår synden att gifta sig med Agnes. I dessa situatio

22 Qvarnström, 1959, s. 62 f. 
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ner präglas hans attityd av lekfullhet och hans tonfall när han berättar 

om det är raljerande.23 När han är ensam är han däremot djupt allvar

lig. Här menar jag att det är viktigt att försöka förstå vad det innebär 

när Loewen hanterar sin livssituation i stort just genom ett sakralt språk

bruk med allt vad det innebär av etablerade tankestrukturer. 

Det var emellertid inte bara Loewenhistoriers läsare som inte märkte att 

Loewen var en helig dåre. Ingen i hans fiktiva omgivning gör det heller, 

åtminstone ingen av de vuxna. Den viktigaste anledningen till detta är 

förmodligen det faktum att de ögonblick när denna aspekt blir synlig för 

läsaren är tillfallen när Loewen är ensam med sig själv och när han rik

tar sig direkt till läsaren. Omgivningen far aldrig veta hans avsikter eller 

syn på världen utan ser endast att han beter sig underligt. 

Jag ska i det följande visa vad det är som konstituerar den helige då

ren Loewens historia. Men innan dess vill jag diskutera vad det är som 

kvalificerar en dåre som "helig", och var de förbindelser finns med outs

idern som jag menar är intressanta när det gäller Loewenhistorier. Därige

nom blir det också möjligt att diskutera vilken typ av frågor som låter 

sig ställas med hjälp av en gestalt som en helig dåre. 

Frågan är då hur man ska skilja en helig dåre, eller för den delen, en 

outsider, från en vanlig stolle. Det är uppenbart att såväl stollen som 

den helige dåren avviker eller bryter mot en samhällelig normalitet. Men 

hos den helige dåren tycker sig omgivningen dessutom se att han står i 

förbindelse med en annan dimension, företrädesvis Gud. Den helige då

ren är därför en tänkbar källa till ny kunskap. Poängen med "helighe

ten" hos dåren är alltså att hans dårskap har en mening. Hans sinne 

anses inte vara enbart förvirrat, det har ett innehåll och en betydelse. 

Socialt kan den helige dåren vara en utstött, men omgivningen tar inte 

steget fullt ut och förgör honom om han är (igen-)känd som helig dåre. 

Man antar då att han besitter någon förmåga eller insikt som inte är 

vanliga människor beskärd. 

Det som såväl Loewens omgivning som den läsare går miste om, som 

inte uppfattar "helighetsaspekten" hos Loewengestalten, är tillgång till 

det han ser. Uppfattar man inte denna aspekt av hans "dårskap" så kan 

man inte använda honom som en källa för ny kunskap. Hans dårskap 

framstår då som ett patologiskt tillstånd och hans utanförskap blir intres

sant endast som en gestaltning av ett psykologiskt tillstånd eller en exi

stentiell upplevelse. — Detta var ju också det sätt på vilket t. ex. Böök 

uppfattade Loewengestalten. Han såg Loewenhistorier som en gestaltning 

23 Se t. ex. SS:8, ss. 118 och 123. 
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av ett abnormt psykes upplösning och undergång. 

Räknar man däremot med en "helighetsaspekt" hos Loewen så blir 

det intressant att även försöka förstå vad eller hur han ser. Loewens seen

de uppfattas i detta fall inte som ett symptom på ett sjukdomstillstånd, 

utan som ett annorlunda och i sig "friskt" seende, men från ett annat 

perspektiv än den vedertagna normalitetens. 

"Helighetsaspekten" sammanför den helige dårens seende med outs

iderns. Skillnaden är att outsidern betraktar världen medan den helige 

dåren ser eller söker Gud. Båda ser alltså något annat, båda ser mer. Det 

sätt på vilket den helige dåren sammanförs med outsidern i Loewenhisto

rier far det naturligtvis konsekvenser. Den helige dårens projekt är att 

söka Gud. Men använder man en helig dåre i en psykologisk-realistisk 

gestalt och i en samtidsrealistisk roman, kan detta även uppfattas som 

en utforskning och gestaltning av andra "asociala" dimensioner än en
bart det religiösa eller gudomliga, t. ex. begäret. Genom en sådan ge

stalt kan frågor om tillvaron, samhället och individen ställas på ett nytt 

sätt. Hans dårskap kan ge honom såväl den nödvändiga friheten som 

den position i relation till samhället som krävs för detta. Clownens och 

narrens traditionella uppgift i de sammanhang där de förekommer är att 

avslöja falskhet och konventionalitet. Och för att kunna göra detta på 

ett effektivt sätt måste de utnyttja den frihet som ligger i det faktum att 

de inte tas på allvar. Loewen nöjer sig dock inte med att vara narr och 

blott avslöja falskhet och korruption. Han vill dessutom ställa till rätta. 

Att sammanföra flera genrer till en enda berättelse 

En helig dåre i en samtidsrealistisk roman om livet i en svensk småstad 

borde fa hela romanen att framstå som orimlig eller fantastisk. Och i 
viss mån har Loewenhistorier väckt sådan reaktioner. Att man diskuterar 

"overklighetsproblematiken" eller ser hela romanen som ett "drömspel" 

tyder på just en sådan läsarreaktion.24 Ändå har man aldrig helt från-

känt Loewenhistorier "realistiska" kvaliteter, man har aldrig läst romanen 

som en ren saga eller allegori. 

Det intressanta när det gäller Loewenhistorier och då särskilt kapitlet 

"Thoméi gård" är att den kan arbeta med så olikartade genrer och sam

manföra dessa till en enda berättelse. Berättelsen om den helige dåren 

24 Jfr. t. ex. Sjöman, "Leonard Loewen och hans drömvärld" i Ek, S., red. Kring Hjalmar 

Bergman, 1965. 
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är inte en nivå som endast är allegoriskt avläsbar, och relaterad till berät

telsen om outsidern eller sagohjälten och äventyraren på detta sätt. Alla 

tre berättelserna utvecklar sig på samma fiktiva verklighetsplan. Hur det 

är möjligt ska jag inte försöka ge något uttömmande svar på, endast ett 

par förslag. Den dimension hos Loewengestalten som jag här har valt 

att kalla "helighetsaspekten" tror jag t. ex. är ett av de element som gör 

att pikareskens genrelogik går att kombinera med bildningsromanens 

outsiderproblematik. 

Jag har i det föregående diskuterat picaro-gestaltens ursprung i den 

utanförstående, "tredje", person som fungerar som en privatlivets spion 

i den genre Bachtin kallat "äventyrs- och vardagsroman", med Apule-

jus* Den gyllene åsnan som exempel. Förutom de aspekter av denna ge

stalt som redan varit aktuella diskuterar Bachtin ytterligare en aspekt 

som nu blir intressant. Denna "tredje" person är nämligen inte bara den 

funktion som tillåter att privatlivet utforskas. Han kan också vara hjälten 

i de romaner där han förekommer, vilket är fallet just i Den gyllene åsnan. 

Det som utmärker denna hjälte är att hans äventyr initieras av hans 

personliga skuld och ansvar. Eller med Bachtins ord: "Människans an

svar är grundvalen för hela denna räcka."25 

I "Thoméi gård" blir det just kategorin "personligt ansvar" och per

sonlig insikt som blir det element som kan förena pikaresken med helgon

legenden och bildningsromanen. För alla dessa genrer är denna kategori 

central. Eller omvänt: kategorin "personligt ansvar" blir möjlig att ut
forska i alla de dimensioner som dessa genrer medger. När de samman

förs i en enda berättelse börjar de nämligen kommentera, belysa och 

tolka varandra. 

Genrernas samverkan kan spåras även i enskilda romangestalters eller 

situationers funktion i det aktuella kapitlet. Här vill jag bara peka på 

Hjalmar Bergmans sätt att använda just en romangestalt, nämligen 

Agnes, som en av de instanser som för samman alla kapitlets i sig dispa

rata genrer så att berättelsen blir en. 

Agnes är central i alla de genrer som tas i bruk i "Thoméi gård". En 

sagohjälte och äventyrare ska rädda sköna unga damer undan rika troll 

och fula odjur. En helig man ska skydda oskulden från synden. I de pro

jekt som Loewen utvecklar inom ramarna för dessa genrer är hon ett 

mål i sig. Kanske är det för att hon är det perfekta målet för hans projekt 

i dessa berättelser som hon far en förmedlande roll även mellan genrer

na. Hon medierar också mellan de mera omfattande projekt som han 

25 Bachtin, 1988, s. 43. 
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griper sig an när hans kärlek till Viberg väcks å ena sidan, och när hans 

förtvivlan inför världens tillstånd tilltar, dvs. när han påbörjar den helige 

dårens projekt å den andra. Agnes är närvarande genom hela kapitlet, 

om än hennes roll varierar. Och genom att hon intar en central position 

i alla Loewens projekt kan samtliga utvecklas och omtalas samtidigt. 

Historien om Loewen, den helige dåren 

"Heligheten" och hemlösheten — att vara i denna världen men icke av 

den — detta kvalificerar Loewen för picarons funktion i "Thoméi gård". 

Nu återstår det att se vad det är som gör att hans historia tar samma 

riktning som den helige dårens. Att Loewen när det kommer till kritan 

misslyckas, och inte slutar vare sig som helig eller som dåre, hindrar 

inte att hans strävan och avsikter kan beskrivas som den helige dårens. 

Att Loewen ofta uppfattas som en dåre rätt och slätt har jag redan 

visat i min beskrivning av hans öden och äventyr i de olika gårdarna. 

Han behandlas och betraktas som en konstig och löjlig figur, till den 

grad att han stundtals själv uppfattar sig så, t. ex. när han betraktar sig 

med Vibergs blick. Ingen av de vuxna uppfattar någon "helighet" i den

na dårskap. Han behandlas dock inte enbart som stolle. Agnes hyser 

t. ex. sympati och förtroende för honom, och tobakshandlaren tror att 

han har något att vinna på att behandla honom artigt. Ingen av de vux

na tillskriver honom dock några frälsaregenskaper. Ingen anar att han 

har tillgång till en alternativ dimension, dvs. helt andra värderingar, som 

för honom är lika verklig och sann som deras eget liv är för dem. 

Barnen uppfattar emellertid att det är något som skiljer Loewen från 

den omgivning och de värderingar de är vana vid. Detta visas i romanen 

på ett mycket underfundigt sätt. Loewen tycker om barnen, men har 

inget att ge dem. I stället ritar han bilder till dem. Bland barnen finns 

en liten pojke som Loewen särskilt faster sig vid: 

Då gubben är färdig, räcker jag den först till Archi. Han är ivrig, fubblar 

med händerna, reser sig på knä för att se bättre, stirrar med runda ögon. 

— Ar det en lustig gubbe? frågar han. 

— Ja, det är en lustig gubbe. 

Då faller han plötsligt liksom knäckt mot mitt knä. /—/ Han skrattar ska

kande och smittande. /.../ alla barnen stämma in. Jag vet icke hur det 

skulle gå, om jag icke talade om för honom att gubben är lustig. Archi 

är som en liten maskin, men jag tycker bäst om honom. Ibland förefaller 

det mig, som om han skulle kunna fa mig att gråta. (s. 89) 
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Barnen är "oförstörda", dvs. de behärskar ännu inte de vuxnas värdesys

tem så att de utifrån det kan värdera Loewen och hans teckningar. De 

tycker om honom och betraktar honom inte vare sig som löjlig eller kons

tig, bara som annorlunda.26 Hans bilder är okända för dem och Archi 

måste invänta Loewens tolkning för att veta vad det är han ser och hur 

han ska reagera. Loewen representerar något nytt och okänt för dem. 

Hans värdesystem är ett annat än det de ditintills har stött på. I sina 

bilders värld är det Loewen som kan och vet, och barnen accepterar 

utan vidare hans auktoritet. 

I scener som denna är allusionen på Jesus, barnens vän, uppenbar. 

Det är därför lätt att söka likheter även i de egenskaper som utmärker 

Loewen respektive Jesus-gestalten. Men denna eventuella likhet är na

turligtvis inte nog för att kvalificera en tolkning av Loewens projekt som 

den helige dårens. Därför ska jag nu övergå till en annan aspekt av Loe
wens historia, nämligen det sätt på vilket han verbaliserar sin självupp-

fattning och det sätt på vilket han hanterar sina relationer och konstrue

rar sina projekt. 

Av min redogörelse för centrala teman i kapitlet om Thoméi gård, 

teman som "kärleken" och "offret", har det redan framgått i hur hög 

grad Loewen förutsätter existensen av en vertikal och till och med en 

sakral struktur. Det blir tydligt när han värderar sin omgivning och väl

jer sina handlingar. Termer som tillhör en religiös föreställningsvärld 

visar sig påfallande ofta vara relevanta när man ska beskriva innebörden 

i hans handlingar och avsikter. När t. ex. världen blir honom outhärdlig 

sträcker han sig mot Gud, mot renheten och rättfardigheten, hans hand

lingar liksom hans tysta "bekännelser" kan beskrivas som åkallan, be

svärjelse eller bön. Och sina medhjälpare söker han i den "oskyldige 

bondgossen" Viberg och i "jungfru" Agnes, benämningar som inte bara 

har en ålderdomlig klang utan även tillhör en sakral ordning. 

En viktig omständighet i Loeewens förhållningssätt till världen och 

till sig själv har jag emellertid ännu inte behandlat, nämligen det fak

tum att Loewen, när han är ensam med sig själv, ofta samlar sig till 

små betraktelser i sentensliknande form. Och dessa är alltid utformade 

som bekännelser. I det föregående har jag påpekat att dessa sentenser 

är mycket allmänt hållna och abstrakt formulerade, och att distansen 

därför är stor mellan konkreta händelser och den förståelse Loewen är 

26 Ett av barnen, Stella, som är lite äldre än Archi, har dock börjat lära sig de vuxnas 

system. Hon vet att fru Ekströms namn på Loewen är förklenande och använder det 

mot honom utan att exakt veta vad det betyder, för att retas. 
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mäktig i dylika situationer. Jag har också velat se detta som en marke

ring av bristen på förbindelser mellan gårdens värdesystem och Loe-

wens. Detta kan alltså ses som ett tecken på att Loewen faktiskt lever i 

en annan värld än gårdens övriga invånare. Betraktelserna kan ses som 

hans försök att formulera och hantera sin upplevelse av detta tillstånd. 

Men intressantare i detta sammanhang är just att betraktelserna är 

utformade som bekännelser. Jag har redan anfört ett par exempel på 

dylika, de återkommer med jämna mellanrum genom hela kapitlet, före

trädesvis när Loewen befinner sig i särskilt utsatta situationer. Jag ska 

här ge ytterligare ett. Loewen ska just börja beskriva en situation där fru 

Ekströms förföljelse och den tilltagande fattigdomen blir honom nästan 

outhärdlig. Då inleder han sin redogörelse på följande sätt: 

Nu börjar eländet. Jag tror och bekänner, att jag är en söndrig och förro

stad anjovisburk i Vår Herres hand. Det är billigt, att jag kastas på sophö

gen. Men är det billigt att jag skall lida, därför att jag ännu besitter en 

fattig liten dygd, en fattig liten stolthet? Är det så, det skall gå till? (s. 87) 

Varför vill Loewen bekänna och till vem riktar han sin bekännelse? Vad 

innebär det att vilja bekänna? Som jag ser det är det på denna punkt som 

Loewen-gestalten verkligen uppvisar drag som gör hans strävaden likty

diga med den heliga dårens. Att han söker en möjlighet att bekänna 

betyder också att han söker någon att bekänna inför, någon vars större 

makt han kan erkänna. Som vi har sett slutar emellertid "Thoméi gård" 

i tomhet och tystnad. De makter han anropar och begär ett svar av ger 

aldrig detta svar. I relation till hans totala anspråk framstår hans stöld 

och den därpå följande häktningen som futtiga. Han far visserligen "be

känna" inför en (denna gång världslig) makt som är starkare än han. 

Men den futtiga skuld han lyckas sona genom sin bekännelse står inte i 

någon som helst proportion till den situation han ville förändra genom 

sitt brott. 

Vad är då syftet med bekännelsen?27 Jag vill här återknyta till min 

tidigare karaktäristik av den helige dåren. Denne förutsätts alltså ha in

sikter eller egenskaper som på något sätt står i förbindelse med Gud, 

varför han kan betraktas som Guds redskap. Ett annat sätt att formulera 

detta är att den helige dåren förutsätts befinna sig i en relation till Gud 

27 Att problematiken har varit viktig för Bergman, liksom att han tänkt i just denna typ 

av termer kan vi se av ett brev till Hans Larsson, 9.5.1923, där han skriver om sina sam

tal med Sven Lidman: "Men alltid enades vi i en cardinal sats: mänsklighetens enda led

stjärna och det gudomligas enda fattbara form är sanningen. Att med sina mer eller mind

re svaga ögon i allt söka sanningen och att med sin mer eller mindre sluddrande tunga 

bekänna sanningen, det är en lika enkel som ofelbar levnadsregel." Brev, s. 173 f. 

172 



som kan definieras som "unio mystica". Loewen söker ett sådant till

stånd, en sådan sammansmältning på två områden, dels i sin kärlek 

(med Viberg), dels i sitt tjänande (genom Agnes med Gud). 

Föreställningen om "unio mystica" kan beskrivas som en föreställning 

den totala försoningen. "Unio mystica" förutsätter ett uppgivande av 

det egna jaget för att sammansmältningen ska kunna bli ett faktum. Ett 

första steg mot den kan då vara att underkasta sig och tjäna den högre 

enhet som man vill uppgå i. Men för att man ska kunna vara säker på 

att underkastelsen är den rätta vägen eller av den rätta sorten, krävs det 

att den makt man vill sammansmälta med bekräftar detta på något sätt, 

genom att "svara". Något sådant svar får inte Loewen. Han far inte ens 

någon bekräftelse på att de makter han vill tjäna verkligen existerar. 

En annan väg till "unio mystica", en väg som kan bli aktuell om man 

betvivlar Guds existens, kan vara att begå ett brott, dvs. en handling som 

man förutsätter är förbjuden inom den ordning vars Gud man anropar 

eller utmanar. Det kan vara ett sätt att försöka tvinga Gud, kärleken 

osv. att visa sitt ansikte, sin existens och sin makt.Om överträdelsen då 

"bestraffas" upprätthålls förbudet och därmed har den instans man för

gripit sig mot visat att den fortfarande är i kraft. 

Det litteraturhistoriskt sett mest närliggande exemplet på en sådan 

handling finner vi hos Dostojevskij. Raskolnikov begår den mest förbjud

na handlingen, i världens och i Guds ögon, förespeglande sig själv att 

han är sin egen domare. Men det visar sig att både världen och Gud är 

starkare än han. Han orkar inte ensam bära ansvaret för sin handling, 

dvs. han orkar inte hävda sin privata värdering av sin handling utan gör 

på nytt världens och Guds dom till sin. Genom att erkänna deras dom, 

och genom att bekänna sitt brott inför världen, ger han avkall på sin 

allsmäktighet. Därmed har han även böjt sig inför Guds övermakt. I och 

med det blir det möjligt för honom att sona sitt brott. Det finns alltså 

något annat än han själv som dömer och inför vilken han kan göra bot. 
Och detta andra är "Lagen" och "Gud". 

Raskolnikov upplevde att världen och Gud gjorde "motstånd", att de 
sa nej till hans handling, och till hans egenmäktiga dom. Denna upple

velse är detsamma som att Lagen och Gud visade sitt ansikte för honom, 

sin vilja och sin styrka. När Raskolnikov erkänner denna makt fram

skymtar försoning som en framtida möjlighet, dvs. försoning med just 
denna makt. 

Loewen handlar som om en högre makt existerade. Han tjänar den 

och offrar sig. Han både bekänner och erkänner, men far inget "svar". 

Han begår till och med ett brott för att utmana den. Men varken den 
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Gud eller den kärlek han åkallar visar sitt ansikte för honom. Det enda 

"svar" han far, att han häktas för ett falskt vittnesbörd och en misslyc

kad stöld, framstår i det ljuset som ett hån mot eller ett gycklande med 

hela den problematik han tycker sig vara indragen i. Man kan också 

tolka det så att det uteblivna svaret är ett nej till Loewen som sådan, 

eller att hans fråga är irrelevant eller fel ställd. 

Ur romanens perspektiv är det intressanta emellertid att Loewen inte 

— som Raskolnikov och andra dårar som far sluta i försoning eller helig

het — framställs som en vilseförd, förljugen eller förvirrad individ. Han 

är inte en som bara har att bibringas den rätta insikten för att allt ska 

ställas till rätta och för att han ska kunna (åter-)förenas med världen och 

med Gud. Tvärtom är det så att Loewen i långa stycken framställs som 

den som ser och vet mest, den som har den största insikten och, framför 

allt, det största moraliska allvaret. Hans nej till världen och till de hän
delser som planeras är allvarligt menat och allvarligt skildrat. Makt

fördelningen i 47-an är orättfärdig, liksom köpslåendet om den unga 

kvinnans kropp i Thoméi gård. Författaren (och läsaren) solidariserar 

sig med Loewens nej. Men när han uppreser sig mot världen och åkallar 

en rättfärdigare ordning händer ingenting. Världen förblir ond och han 

själv ensam, han har ingen möjlighet att försonas eller bli "helig" genom 

att uppgå i ett förbund med någon högre och sannare makt. 

Detta innebär att Loewens nej inte åtföljs av ett ja, av en utväg och 

en möjlighet till något bättre. Med en annan terminologi innebär detta 

att Loewenhistorier inte rymmer någon (uttalad) utopi, utan att huvudvik
ten ligger på en grundlig kritik av det bestående och av människans plats 

i det. 

Hjalmar Bergman brukar kallas en borgerlig realist och en borgerlig

hetens kritiker. I Loewens historia visar han hur de borgerliga värdering

arna ytterst vilar på det fullständiga godtycket, nämligen pengar. När 

Loewen prövar de förment eviga värden som brukar antas ligga till grund 

för dessa, upplöses de eller visar sig vara fullständigt maktlösa. 

Just på denna punkt menar jag att vi finner den verkliga poängen med 

att, som Bergman gör, låta outsidern också vara en helig dåre. Med en 

"vanlig" outsider kan man arbeta med problemställningen "inne-ute", 

dvs. med ett socialt och psykologisk perpektiv. Men Bergman ville up

penbarligen gestalta även problemställningen "uppe-nere", dvs. frågor 

kring tillvarons grundvalar och relationen mellan dessa och de samhälle

liga konventionerna. Med den helige dåren kan båda dimensionerna ut

forskas samtidigt. 

Loewen står till slut fullständigt ensam, utstött av människorna och 
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övergiven av den Gud han i det längsta förlitade sig på. Han finner ingen 

bundsförvant som kunde dela hans erfarenheter och som han kunde ar

beta tillsammans med för ett gemensamt mål eller mot gemensamma fien

der. Den frivillliga tystnaden framstår som hans enda "bundsförvant" 

Även i detta kan vi se att Hjalmar Bergman är en borgerlig författare. 

Han kritiserar det borgerliga värdesystemet i grunden och visar dess 

"falskhet" och orimlighet. Men han vänder inte blicken åt något annat 

håll. Den adekvata beskrivningen av Bergman som borgerlighetens kriti

ker skulle därför vara att kalla honom en borgerlighetens ateist. Han förblir 

sin (borgerliga) "tro" trogen även sedan han inte längre kan tro. 

Loewen står ensam vid slutet av kapitlet "Thoméi gård". Ändå väljer 

han inte ensamheten. Han flyttar in i gula huset. Trots alla uteblivna 

"garantier" och "svar" väljer han att gå vidare. Världen framstår som 

omöjlig för honom, men han finner inget alternativ, "världen" är trots 

allt det enda han "har". 

Varför misslyckas bildningsgången? 

Ser vi Loewens vandring ur bildningsromanens perspektiv, kan vi ställa 

frågan varför hans "bildningsgång" misslyckas. Det är nästan som om 

det vilade en förbannelse över hans vandring, mellan gårdarna, mellan 

kapitlen och mellan romanens olika genrer. För både den gård och den 

genre han anländer till gäller att han blir fullständigt indragen i dess 

nätverk, i dess värdenormer och i dess logik. Han kan handla och se 

enbart på gårdens, respektive genrens, villkor. Han är helt i deras våld. 

När han lyckas stiga ut ur ett sammanhang, genom att lämna gården 

eller genren, blir han bara lika infångad i nästa. Men varför lyckas han 

ändå inte bli delaktig på sina villkor? 

En anledning kan vara att han från första stund är det ovanliga, apar

ta elementet i de gårdar där han befinner sig. Bildningsromanens norma

le hjälte kan bli hjälte just för att han representerar vanligheten i den 

miljö där han lever. Hans roll är att vara exemplarisk och demonstrera 

att hemkomsten och försoningen, som är målet för hans bildningsgång, 

kan vara det möjliga och önskvärda målet för var och en, dvs. för alla 

som liksom han är "normala" människor. Trots att Loewen själv vill 

betrakta sig som en alldeles normal människa, blir han det aldrig i den 

omgivning där han befinner sig. Han saknar alltså de grundläggande 

förutsättningarna för att bli hjälte i en bildningsroman, han brister i 

vanlighet. 
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Detta ger åt romanen, och särskilt åt kapitlet "Thoméi gård" en dub

bel genrelogik, och även dubbla fokus. Loewen är en "sagohjälte" som 

befinner sig vid samhällets gränser, och därigenom även vid gränserna 

för det mänskliga. I detta perspektiv blir Loewenhistorier en fallstudie i ett 

ovanligt psyke. Loewenhistorier är alltså både den psykologisk fallstudie, 

som Böök ville ha den till, och den psykologiskt realistiska utforskningen 

av en generell outsiderproblematik i enlighet med bildningsromanens 

mönster, som andra kritiker har menat att den är. 

Men eftersom Loewen hela tiden vidhåller sin syn på sig själv som 

representant för det allmänmänskliga, förutom att han är upplevande 

centrum och därmed även identifikationspunkt för läsaren, kan utforsk

ningen av hans psyke även betraktas som en utforskning av vad som 

händer med det mänskliga psyket när det bringas till sina gränser. Det 

gäller såväl socialt som psykologiskt och moraliskt. I denna mening är 

romanen en studie i och en bestämning av vad det är som rent generellt 

konstituerar just "det mänskliga". Och för det ändamålet var det ett 

fynd att låta bildningsromanens outsider samtidigt vara en sagohjälte 

och en helig dåre. 

"Gula huset" 

Jag delar uppfattningen att det är en avsevärd genremässig skillnad 

mellan "Gula huset" och de övriga kapitlen i Loewenhistorier. Däremot 

håller jag inte med om att kapitlet egentligen inte tillhör romanen. En 

av mina ambitioner med den tematiska analysen i föregående kapitel har 

just varit att visa detta. Visserligen är det inte längre Loewens historia 

som står i centrum, utan precis som Bergman själv ville formulera det, 

Judith Liljas. Jag har dock argumenterat för att kapitlets närvaro i roma

nen i sig är en gestaltning av att Loewen trots allt fortsätter i världen. 

Detta är viktigt för en rad av de problem som romanen arbetar med. Jag 

menar alltså att kapitlet "Gula huset" är avgörande för vårt helhetsin

tryck av romanen. 

Det tragiska moment som "Thoméi gård" mynnar i relativiseras i och 

med "Gula husets" närvaro i romanen. Just denna aspekt av temat 

"Loewens tragiska belägenhet", nämligen det faktum att temat kan rela

tiviseras, blir ännu tydligare genom att Loewen här är biperson. Konse
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kvensen blir ungefar denna: Tragiken är inte "hela världen", och Loe-

wens belägenhet är därför inte hela sanningen om tillvaron. 

Med "Gula husets" närvaro i romanen demonstreras att det finns 

andra dimensioner. Det finns andra historier att berätta, t. ex. fru Ju

diths. Fast det faktum att detta blir den enda historia som står honom 

till buds fördjupar egentligen Loewens tragik. Även om den inte är "he

la världen", kan en djupare tystnad än den han tvingas till knappast 

tänkas. Alla hans projekt och ambitioner har redan förut gått om intet 

och hans värderingar har visat sig sakna betydelse i den omgivning där 

han befunnit sig. Nu kan eller far han inte ens berätta sin egen historia 

längre, utan tvingas berätta, eller låna, beroende på hur man vill se det, 

en annans historia. Därför kan man säga att kapitlet "Gula huset" ytter

ligare problematiserar själva berättandets villkor, vilket, som jag har vi

sat, är ett av romanens genomgående teman. I och med den position 

Loewen tvingas inta i detta kapitel ställs frågan när och hur man kan 

göra anspråk på sin egen historia på sin spets. 

Detta har förmodligen inte varit Bergmans medvetna avsikt med ka

pitlet. Men faktum kvarstår, Bergman ansåg att romanen borde och, 

framför allt, kunde få en fortsättning efter kapitlet "Thoméi gård". Där

till måste han rimligtvis i något skede ha ansett att just "Gula huset" 

kunde vara denna fortsättning, oavsett de ursäkter han sedan gjorde. — 

Jag kommer dock att behandla dess tematik mera summariskt än de tidi

gare kapitlens. Någon närmare analys av Judith Liljas historia anser jag 

inte vara intressant för mina syften. I stället ska jag avsluta analysen av 

Loewens situation som romangestalt och berättare, och då först närma

re granska de genrespecifika drag som skiljer detta kapitel från de öv

riga. 

En genrebestämning av "Gula huset" 

Både sagan och bildningsromanen kan beskrivas som en tolkning och 

förmedling av en förutsatt ordning. Skillnaden skulle då närmast ligga i 

deras olika sätt att definiera och presentera denna ordning. Sagan följer, 

vilket redan diskuterats, en "och-sedan-logik" i en polariserad ordning 

där kategorier som gott och ont styr händelseförloppet. Målet är att prö

va eller upprätta det goda och att tillintetgöra eller kontrollera det onda. 

Bildningsromanen baseras däremot, eftersom den strävar efter att fram

stå som realism, på en logik av typen "följaktligen". Syftet är att utröna 

kausalsamband i ett personligt livsöde. Det den gör är alltså att postule-
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ra en ordning genom att till synes rekonstruera den.1 

För karaktäriseringen av de enskilda gestalterna innebär det att sagans 

hjälte kan beskrivas i absoluta moraliska termer, som ond eller god. Och 

därvidlag kan helgonlegenden ses som en förlängning av sagans projekt. 

I sagan förändras inte karaktärerna, de bara prövas för vad det egentligen 

är, den gode belönas sedan det konstaterats att han verkligen är god och 

den onde får sitt straff. Helgonlegenden vilar på samma absoluta skillnad 

mellan ont och gott, men där är en förändring hos hjälten möjlig. Föränd

ringen är vanligtvis förbunden med insikt och ånger, vilket sedan leder 

till omvändelse.2 Den adekvata termen för helgonlegendens förändring 

är därför förvandling. Den psykologiska utvecklingsromanens hjälte där

emot, måste beskrivas i termer som implicerar en möjlig förändring ge

nom växande och mognad. En omvändelse eller ett "avslöjande" är inte 

nödvändiga medel för att uttrycka att något har hänt. Däremot måste 

förändringen framställas som ett resultat av tillväxt och mognad, dvs. 

som en process i tillblivelse. 

Detta pekar på en annan viktig skillnad mellan sagan och bildnings

romanen som jag lyft fram ovan, nämligen skillnaden i deras respektive 

möjligheter att integrera ett tidsperspektiv. Sagan är primärt inriktad 

på att avslöja sakernas tillstånd, att demaskera den onda styvmodern 

och återinsätta askungen på den plats som rättmätigen tillkommer hen

ne. De inblandade personernas "faktiska" moraliska halt prövas genom 

att de föreläggs diverse uppgifter där deras krafter eller kvaliteter sätts 

på prov. Den tid sagan behöver är den tid som krävs för varje enskild 

episod att utveckla sig och fullbordas eller för att en demaskering ska 

kunna ske. Om det sedan går ett år eller bara en dag mellan de enskilda 

episoderna spelar ingen roll. Bildningsromanen däremot, räknar med 

utveckling genom mognad, dvs. med förändring på grund av att tid för

flyter. 

Skillnaden mellan "Gula huset" och de två övriga kapitlen kan nu 
beskrivas på följande sätt: Medan sagans och utvecklingsromanens 

genrer förekommer parallellt i de två första kapitlen, styrs "Gula huset" 

av en enda genres logik, intrig- eller detektivromanens. I de avseenden 

som här är aktuella ligger denna nära sagans logik. I "47-an" dominerar 

visserligen sagan. Men genom att en annan genre hela tiden är närvaran

1 Jfr. ovan kapitlet "47-an" samt Frye, 1976, s. 46 f. 
2 Jfr. Bachtins diskussion om det romanparadigm som baseras på metamorfosens princip. 

Hans exempel är bl. a. Apulejus' Den gyllene åsnan och Ovidius' Metamorfoser Bachtin, 1988, 

s. 38 f. 
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de i dessa båda kapitel, vilket ju framgår redan av ramberättelsernas 

utformning, kommer två divergerande sätt att förhålla sig till världen 

att bitvis kollidera och ifrågasätta varandra. Detta medför att både Loe-

wens berättelse och hans projekt öppnas för, och ibland omintetgörs av, 

andra eller andras historier och projekt. Genom de "hål" som på detta 
sätt uppstår i Loewens berättelse, kan vi som läsare bli varse den berät

telse som romanen Loewenhistorier försöker berätta. Detta förhållande 

återkommer jag till. 

Även "Gula huset" rymmer "hål", hemligheter, sådant som Loewen 

inte förstår eller kan kontrollera. Men, som alltid i en detektivhistoria, 

har dessa hemligheter den funktionen att de styr berättelsen mot den 

punkt där allt ska och kan avslöjas. "Hålen" eller hemligheterna i detta 

kapitel har alltså en "stabiliserande" effekt på den berättelse som utveck

las, de gör den målinriktad. De har alltså inte som i de två föregående 

kapitlen en uppbrytande och ifrågasättande funktion. Därmed samman

faller också Loewens berättelse i högre grad med Loewenhistorier s berättel

se i detta kapitel än i de föregående, medan historien om Loewen själv 

däremot delvis kommer i skymundan. Det är inte längre Loewen själv 

som utforskas. Därför är hans två roller här, rollen som romanfigur re

spektive rollen som berättare, klart åtskilda. De påverkar inte varandra 

oupphörligt som de gjorde i de två första kapitlen. Därför blir det heller 

inte flera historier som berättas parallellt i detta kapitel. 

Dessutom, och det är avgörande, är hemligheterna hemliga endast för 

Loewen och läsaren. De övriga huvudaktörerna vet vad som har hänt, 

även om några vet mer och fru Judith vet mest, eftersom det är hennes 

agerande som hela kapitlet syftar till att klargöra. Riktigt vad hon vet 

eller har gjort far vi dock aldrig veta eftersom hon inte själv berättar 

något. I stället är det hennes man och "skurken" Jacobi som berättar 

det de vet för Loewen. De sitter inne med fakta som de försöker hemlig

hålla respektive avslöja för de övriga inblandade, i syfte att vinna förde

lar för egen del. 

Loewens position är "spindelns". Han är den som står i mitten men 

inte själv är inblandad. Så småningom samlar han alla trådarna i sin 
hand och kan presentera hela nätet för en utomstående betraktare, dvs. 

för läsaren. Hans ställning i gården är den fattige släktingens och tjäna

rens. Officiellt kallas han intendent, och meningen är att han också ska 

fungera som informator för herrskapets unga dotter Mary. 

Poängen är att hemligheterna kan avslöjas i "Gula Huset" Det finns 

en sanning som är odiskutabel, och denna punkt där de faktiska för

hållandena uppenbaras strävar berättelsen mot. Någon av de två skålar 
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som en av huvudintrigerna gäller är falsk. Detta gäller oavsett om de 

inblandade personerna kan avgöra vilken. Och berättelsen om fru Judith 

är konstruerad som ett enda stort avslöjande av den intrigmakerska och 

äventyrerska hon i själva verket är. Hennes person och historia skildras 

inte så att vi, tillsammans med Loewen, gradvis lär känna henne och 

därför inser att hon är mera mångfacetterad än man först kunde tro. Hon 

förblir "hemlig" och oåtkomlig. Det enda Loewen förstår och förmår 

visa är att skenet bedrar. Hon är inte bara den spetsknypplande vithåri

ga och blida gamla dam som Loewen först förmodat. 

Hennes privata tragedi kan vi dock bara sluta oss till på ett indirekt 

sätt, på en väg som ligger fullständigt utanför Loewens horisont och 

därför inte kan berättas av honom. Fru Judiths tidiga historia har nämli

gen Hjalmar Bergman berättat i novellen Fru Gunhild på Hviskingeholm? 

Fru Judiths historia 

Judith är yngsta dotter till fru Gunhild, som är novellens huvudperson. 

Fru Gunhilds tragedi är att hon gift sig med en mycket äldre man, den 

snåle Abraham Lilja, som hon inte älskar. Hennes tankar och känslor 
är hos hennes ungdoms älskade, Albrecht Bourmaister. I sin fantasi 
vandrar hon med honom under lindarna i parken. Själv uppfattar hon 

detta som en brottslig handling och tror därför att hon bestraffas för den 

när hennes ena dotter föds blind. Under många år tvingar hon sig att 

vara enbart en duglig husmor i det närvarande. Hon lyckas, tills hon 

börjar vänta Judith. Med detta barn, tror hon, ska all hennes oförlösta 

längtan förverkligas. Fru Gunhild, som själv är född Bourmaister, före

ställer sig barnet som en pojke med hennes egna och den älskades vack

ra blå ögon. I hennes drömmar blir barnet den älskade själv. 

I ett ögonblick av klarsyn inser hon vad det är hon ägnar sig åt, och 

att drömmen inte kan förverkligas på detta sätt. Samtidigt vet hon att 

det barn hon väntar är en flicka. Så blir det. Judith växer upp till en 

avbild av den glada och vackra flicka som fru Gunhild själv en gång har 

varit, så annorlunda än de andra fula och grå barnen i familjen Lilja. 

Fru Gunhild återfaller emellertid i sin "sjukdom" och vandrar på nytt 

under lindarna med sin älskade. Under tiden växer Judith upp och för

älskar sig i Albrechts son Henrik. Historien upprepas. De unga planerar 

3 Novellen Fru Gunhild på Hviskingeholm skrevs 1912 och ingår i volymen Dansen på Frötjärn. 

Komedier i Bergslagen II, 1915. 
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att rymma. När hon kommer för att ta farväl av sin mor, som nu sitter 

inspärrad i tornet, är Judith utklädd till pojke. Fru Gunhild har identifie

rat sig med Judith till den grad att hon tror att det är hon själv som nu 

äntligen blir hämtad, samtidigt förväxlar hon Judith med den älskade 

på grund av den pojkmundering som Judith för tillfallet bär. Hon insiste

rar på att fa följa med, och de ungas rymning går om intet. Denna histo

ria känner Loewen inte till, mer än i några yttre detaljer. 

I Loewenhistorier far vi dock veta att de unga gjorde ett nytt försök som 

lyckades. De fick varandra. Allt var således upplagt för att den lyckliga 

kärlek som förmenades fru Gunhild skulle förverkligas av hennes dotter. 

Så blev det inte. Henrik Bourmaister är en spelare och en hanrej, och 

Judith blir en äventyrerska, en spelare och en svindlare av ännu större 

format än sin man. Av den idealiska kärleken syns inte ett spår i deras 

historia. 

Det är mot bakgrund av denna historia som hennes belägenhet i "Gu
la huset" framstår som sorglig. Men de "verkliga" omständigheterna 

kring hennes ursprung, liksom de stora förväntningar som knutits till 

hennes person och liv, och som i Loewenhistorier visar sig ha kommit på 

skam, känner bara bergmanläsarna till. Till dem hör inte Loewen. Hen

nes personliga upplevelse eller självförståelse far vi därför inte veta något 

om. Hennes inre förblir osynligt och hon förblir opersonligt distanserad 

i förhållande till Loewen, som berättar hennes historia. 

Loewens berättelse om fru Judith 

Den historia Loewen kan berätta om fru Judith i "Gula huset" gestaltar 

sig i grova drag på följande sätt. När hon först dyker upp i berättelsen 

är det hennes tystnad och stillhet som noteras, liksom hennes skönhet: 

"Det finns icke vackrare kvinna under vitt hår" (s. 139), säger Loewen. 

Fru Judith tillbringar sina dagar vid fönstret med en knyppeldyna. En 

stillsam dam vid ett fönster representerar för Loewen något som är gott 

i sig, kvinnlig sveklöshet, trygghet och godhet.4 I Loewenhistorier förekom
mer en sådan kvinna vid två tillfallen. De positiva konnotationer som 

är förbundna med en likande dam i "Thoméi gård" aktualiseras omedel

bart i mötet med fru Judith, och detta definierar fru Judith för läsaren 

4 Denna kvinna i fönstret förekommer upprepade gånger i Bergmans produktion, i En döds 

memoarer är det huvudpersonens mor som befinner sig där. Hon har alltid samma positiva 

betydelse för den som ser henne. 
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och troligen också för Loewen. Samma utstrålning av fullkomlighet, av 

oskuld, men också av oberörbarhet vilar över dem båda. Fru Judith 

framstår som hemmets hjärta, men också som den som inte kan ifrågasät

tas eller misstänkas för några oegentligheter. 

När Loewen, av omsorg om Mary, försöker avstyra att de nyanlända 
gästerna, berättelsens ''skurkar", inkvarteras i gården, viftar Henrik 

Bourmaister bort hans oro som "griller". Loewen låter sig övertygas ledd 

av följande reflexion: "Mänskligt att döma bör det icke längre finnas 

några griller. Ar efter år har fru Judith suttit i fönstersmygen framför 

knyppeldynan. Och lilla Mary har vuxit upp under mild men handfast 

dressyr." (s. 139 f.) 

Nycker och griller har dock styrt i det förflutna, far vi veta. Loewen 

anställer en liten betraktelse över nycken och berättar då kort om Ju

diths och Henrik Bourmaisters rymning. Numera är dock nyckernas tid 

förbi och fru Judith framstår som en klok hustru och mor, men som sagt, 
också på något sätt som "fridlyst", hennes kvaliteter kan inte ifrågasät

tas, åtminstone inte av Loewen. Ändå far vi redan i detta tidiga skede 

av "Gula huset" veta att det är hon som varit initiativtagare till herrska

pets Bourmaisters äventyrliga liv. Henrik Bourmaister var officer när de 

gifte sig, men fru Judith 

lockade sin herre och man ur tjänsten, och de levde några år i mycken 

oro, farande från stad till stad. Tills Henrik Bourmaister äntligen trött

nade och återvände hem för att avancera enligt ancennitetslagen, den ge

dignaste och minst nyckfulla. Men fru Judith dröjde ännu några år bland 

främlingar och äventyr, (s. 140) 

När gästerna anländer påminns herrskapet om sin äventyrliga ungdom. 

Henrik minns den gärna, men Loewen lägger märke till att fru Judith 

gör det mindre gärna. An så länge anar han inte varför, liksom inte hel

ler vem eller vad gästerna gästernas besök gäller. De uppger sig vara 

' ' antikvitetshandlare". 

Först är det via Henrik vi får en uppfattning om makarnas äktenskap 

och liv. Familjen står ekonomiskt på ruinens brant. Han blir rädd när 

han får klart för sig att gästerna i själva verket har kommit för att köpa 

fru Judiths juveler. Hur de kunnat känna till dem och varför hon vill 

sälja är än så länge oklart. Vi leds dock att tro att hon vill göra detta 

offer för att rädda sin sons och familjens ekonomi. Henrik vill avstyra 

försäljningen, men inte av omtanke om sin hustru. Inte heller för att han 

skäms över att inte själv kunna sörja för sin familj. Anledningen är att 

han en gång stulit juvelerna för att kunna betala en spelskuld, och då 

låtit ersätta dem med glasbitar. Han vill inte bli avslöjad nu. 
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Vi leds alltså, tillsammans med Loewen, att tro att om fru Judith 

lider så måste det vara oförskyllt. Med en sådan svekfull, feg och odug

lig man kan inte deras möjligheter till lycka ha varit särskilt stora. 

Oskuldens skimmer vilar alltså fortfarande över fru Judith. En svag 

misstanke förbereder dock det stora avslöjande som ska komma. När 

Loewen upprättar sitt "program" i detta kapitel reflekterar han över 

henne: "Fru Judith, svart och vit som en nunna, med en nunnas tysta 

steg och tysta leende, men med brinnande, djärva osläckliga ögon", 

(s. 164) Han ser att hon vill något annat än det hon har möjlighet till 

i sin nuvarande situation, men kan ännu inte gissa sig till hennes mo

tiv eller planer. Loewen bestämmer sig emellertid för att göra sitt ytter

sta för att rädda vad som räddas kan av familjeförmögenheten för 

Marys skull. 

Så kommer då den stora omsvängningen när "sanningen" om fru Ju
diths karaktär och handlingar avslöjas. En kväll stöter Loewen ihop med 

Jacobi i en mörk korridor, och tar honom för en inbrottstjuv. Övertygad 

om att denne verkligen har stulit, tvingar Loewen honom att tömma sina 

fickor. Det visar sig då att han har ett etui, rymmande en juvelbesatt 

liten skål. Loewen har inte tidigare sett denna, men antar att den tillhör 

fru Judith. Ställd inför denna anklagelse berättar så Jacobi skålens och 

därmed också fru Judiths historia. 

Det visar sig nu att det är Henrik som är grundlurad. Fru Judith hade 

snabbt märkt att han bytt ut hennes juveler och har själv köpt tillbaka 

dem, utan att säga något till sin man. Hennes hämnd har varit de skuld

känslor han tvingats leva med under tjugo år. Hon kunde köpa dem 

därför att hon hade egna inkomster och dessutom skaffade sig nya. I ett 

tidigt skede blev hon lockad till äktenskapsbrott av en vacker yngling, 

som i själva verket fungerade som bulvan för en internationell storskoja

re, herr Ozeff. — Genom att kombinera olika uppgifter förstår Loewen 

att den vackre ynglingen måste ha varit gamle Streitz, far till den ene 

av "skurkarna", nämligen den yngling som nu uppvaktar Mary. Därmed 

förstår Loewen att även Mary är i fara. — Herr Ozeff var själv för ful 

för att kunna locka till sig fru Judith, men när äktenskapsbrottet väl var 

ett faktum hade han henne i sitt våld. Hennes uppgift blir då att fungera 

som mellanhand, Jacobi använder termen jaktfalk, mellan Ozeff som 

alltid hållit sig i bakgrunden och de rika personer som han lurat. I den 

egenskapen har hon lurat till sig en dyrbar skål av dess ägare, föranstal

tat en kopia, sålt kopian till en juvelhandlare som visserligen kontrolle

rat skålen, men bara före köpet. Turerna kring denna affar är många och 

jag förbigår dem här. På något sätt tycks fru Judith emellertid ha lyc
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kats lura också herr Ozeff och ta sig ur hans garn för att själv lägga be

slag på den äkta skålen. 

Jacobi, som känner till historien åtminstone i dess yttre drag, är ut

sänd av den juvelhandlare hon lurat. Detta vet förmodligen inte fru Ju

dith. Kontakten med Jacobi är förmedlad av hennes son. På basen av 

de uppgifter vi nu har fatt står det emellertid klart att hennes avsikt inte 

har varit att offra juvelerna för att rädda familjeekonomin. Hon planerar 

visserligen att hjälpa sin son som råkat i ekonomisk förlägenhet, men 

dessutom vill hon en sista gång resa ut i Europa. Varför kan vi bara gis

sa. Hennes bevekelsegrunder, t. ex. för det äktenskapsbrott som satte 

igång hela kedjan av hemligheter och äventyr, far vi inte veta något om, 

och därför inte heller något om arten eller graden av skuld i hennes hand

lingar. Fru Judith själv berättar ingenting. 

Vad vi kan lägga märke till i detta referat av Loewens berättelse om 

fru Judith är att jag så ofta tvingas använda fraser som "det visar sig", 

"det står nu klart", "i själva verket". Det säger något om hur berättel

sen är konstruerad. Pusselbit läggs till pusselbit och ett mönster tar form. 

I "Gula huset" finns det många hemligheter. Ändå finns det bara en 

sanning och en lögn. När lögnen avslöjats är sanningen nådd och berät

telsen kan avslutas. Som jag ser det beror det just på att det i detta kapi

tel förekommer en enda "aktiv" genre. I det avseendet kan man säga 

att detta kapitel är mindre "romaniskt" än de två föregående. Och efter

som det är bundet till en enda genre är det också mera lättillgängligt för 

en narratologisk analys av den typ som Todorov utvecklar i The Poetics 

of Prose, 1977. Genom att klarlägga hur Todorov tänker sig en sådan 

analys, kan vi också se varför just "Gula Huset" särskilt lämpar sig för 

en dylik undersökning, och i förlängningen, vari skillnaden mellan detta 

kapitel och de två övriga består. Därigenom blir det också klart var den

na typ av analys kommer till korta inför den mera komplicerade struktur 

som en roman utgör. Dessutom blir det möjligt att se varför "Gula hu

set" kan avslutas, medan de två övriga kapitlen endast avbryts. 

Genremässiga skillnader mellan romanens kapitel 

I The Poetics of Prose utvecklar Todorov sitt transformationsbegrepp. 

Utgångspunkten för Todorovs narratologiska analys är att varje episod 

eller "sekvens" i en berättelse kan identifieras på basen av att någon 

typ av "transformation" har ägt rum. Därvid diskuterar han först olika 

försök som har gjorts för att definiera en "narrativ sekvens", dvs. vad 
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det är som skiljer en berättelse från en ren uppräkning av händelser eller 

fakta. Hans eget lösningsförslag är att en narrativ sekvens måste rymma 

minst två situationer som kan beskrivas med hjälp av enkla påståenden, 

och att relationen mellan dessa distinkta situationer måste kunna beskri

vas i termer av en transformation. Todorov utgår här från Viktor §klov-

skijs narratologi. Med hjälp av dennes exempel urskiljer han sex olika 

typer av transformationsprocesser som kan sägas strukturera en narrativ 

sekvens, transformationer av typen gåta — gåtan löst, falska anklagelser 

— anklagelserna upphävda. Innebörden i transformationsprocessen kan 

då beskrivas i termer av t. ex. kunskapsökande, eller hävande av en 

brist.5 

Todorov menar alltså att varje sekvens, och även varje avslutad berät

telse kan beskrivas i termer av någon typ av transformation. Vad han 

däremot inte går in på är hur man ska förstå och beskriva en berättelse 

där flera och motstridiga transformationsprocesser är i gång samtidigt. 

Han definierar heller inte förutsättningarna för att en berättelse ska kun

na avslutas. Inte heller säger han något om vilka kvaliteter de olika ele

menten måste ha för att kunna komma i beröring med varandra, så att 

en transformationsprocess blir möjlig. Han säger bara att relationen 

mellan de två termerna, dvs. mellan de två situationerna, måste vara en 

relation baserad på samtidig likhet och olikhet och att transformationen 

representerar en syntes mellan dessa. Det är en syntes där de enskilda 

termerna fullständigt assimileras och integreras i den nya innebörd som 

transformationsprocessen resulterar i.6 

Med hjälp av Todorovs analysmodell kan vi se att "Gula huset" lätt 

låter sig beskrivas som en enkel transformationsprocess. I början av ka

pitlet finns ett antal hemlighetsfulla sammanhang, som sedan gradvis 

avslöjas och klaras upp inför läsarens blick. En situation av bristande 

insikt (hos Loewen och hos läsaren) i början av kapitlet ersätts av full 

insikt. Hemligheterna står hela tiden i centrum. De mest disparata hän

delser kan återges utan att berättelsen ger ett kaotiskt intryck. Samman

hanget är garanterat tack vare att den process där hemligheterna grad

5 Todorov, T., The Poetics of Prose, 1977, s. 231 ff. 
6 Todorovs egen formulering på denna punkt lyder: "transformation represents precisely a 

synthesis of difference and resemblance, it links two facts without their being able to be 

identified. Rather than a 'two-sided unit', it is an operation in two directions; it asserts 

both resemblance and difference; it engages and suspends time, in a single movement; it 

permits discourse to aquire meaning without this meaning becoming pure information; in 

a word, it makes narrative possible and yields us its very definition." Todorov, 1977, 

s. 233 f. 
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vis avslöjas styr händelseförloppet och berättelsen om det. Varje detalj 

innebär ytterligare ett steg på väg mot den punkt då allt är avslöjat. När 

berättelsen avslutas framstår den som ett fardiglagt pussel. Berättelsen 

om Loewen är visserligen inte avslutad, liksom inte heller om de övriga 

personernas vidare öden. Men berättelsen om gula husets hemligheter 

är definitivt avslutad. Den osäkerhet och det ifrågasättande perspektiv 

på såväl berättelse som händelser som är effekten av genrernas samar

bete i de två första kapitlen finns inte här. 

Varken i "47-an" eller "Thoméi gård" samlar sig berättelsen på detta 

sätt kring en central frågeställning, eller ett centralt projekt som skulle 

kunna samla alla lösa trådar till ett klimax eller ett kritiskt moment där 

"allt" kan avslöjas eller avslutas. Loewens projekt slutar ju helt snöpligt 

och oväntat med att han häktas, och det visar att det är helt andra sam

manhang än han trodde som i själva verket är de viktiga och styrande. 

Bakgrund och förgrund, viktigt och oviktigt, tenderar att oupphörligt 

byta plats. Och läsaren finner sig snart indragen i ett öppet nu, tvingad 

att tolka och sammanställa "fakta" i samma ovissa position som Loewen 

själv. Inget överordnat sammanhang som slutgiltigt kunde organisera 

och hierarkisera de spridda intryck som återges, ens i efterhand, blir 

synligt eller möjligt att använda som "facit". Genrerna motarbetar eller 

samspelar hela tiden med andra, divergerande genrer och berättelser. 

Det gör att man inte kan säga något väsentligt om strukturen i dessa 

kapitel med hjälp av Todorovs transformationsbegrepp. Med hans ana

lysmodell kan enskilda episoder eller teman beskrivas, liksom alltså i 

allt väsentligt, kapitlet "Gula huset". Men samspelet mellan disparata 

element, eller mellan olika typer av transformationer kan inte hanteras 

med hjälp av den. Helheten i den romanstruktur som är Loewenhistorier 

förblir oåtkomlig för en sådan analys. 

Loewens belägenhet som romangestalt och berättare i "Gula huset" 

I "Gula huset" har Loewen gett upp alla de ambitioner som styrt roma

nens två första kapitel. Både äventyrsberättelsens strävan att erövra 
makt och instifta en ny lag, och bildningsromanens strävan efter mognad 

och försoning, liksom även helgonberättelsens strävan efter Gud eller 

rättfärdighet tillhör det förflutna. Han far flytta in hos sina rikare släk

tingar, hans ställning är tjänarens och han låter sig helt tas i anspråk som 

springpojke i deras intriger. Detta gäller för Loewen både som roman
hjälte och som berättare. 
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Här är han på nytt Leonard Loewen, men namnet kan inte förskaffa 

honom några fördelar utöver det faktum att det är hans inträdesbiljett 

till huset. Han far bo där just för att han är släkt med familjen. De övri

ga "magiska attributen" har han för länge sedan förlorat, utom minnet 

av Babette, som han förlorar först i detta kapitel. 

I gula huset är det inte Loewens personliga, från omgivningen av
vikande, värderingar som är motorn i händelseutvecklingen. Han har 

själv ingen användning för sina värderingar i något konkret samman

hang, och ingen frågar heller efter dem. Han kan inte längre definiera 

sig själv i opposition till vare sig en avskyvärd värld som han vill föränd

ra eller en åtråvärd värld som han är utestängd ifrån. Det är alltså inte 

längre Loewen som väljer sina uppgifter i detta kapitel. Omgivningen 

och omständigheterna väljer dem åt honom. 

Han är "inne" utan att han presterat något annat än att vara släkting 

i huset. "Debet- och kreditspelet" är i full gång igen, och Loewen är en 

av kuggarna i det maskineri som far det att fungera. Men denna gång 

sker det alltså helt på "maskineriets" villkor. Eftersom Loewen inte äger 

eller själv är något som har "bytesvärde", kan han inte delta som aktiv 

"medspelare" utan endast som mellanhand, som springpojke eller slut

ligen, som förmedlare av information till läsaren. 

Han har inget eget ansvar för att det ska fungera, och kan därför hel

ler inte ta några egna initiativ. Han skyddar familjen Bourmaisters vär

den och därmed indirekt också deras värderingar. Nyckelordet i dessa 

är "ett hem". Huset är mer än ett hus, säger Loewen, "det är ett hem" 

(s. 194) och därför måste det till varje pris bevaras. Till saken hör att 

det just har ett pris, det kostar pengar. Gång på gång upprepar Loewen 

sin "uppgift" för sig själv, som här, sedan fru Judiths avsikter framstått 

som allt mer tvetydiga: 

Om fru Judith vill vandra vithårig på vägarna, så står hon väl icke att 

hindra. /—/ Allt det där är likgiltigt, det är huset, som skall bevaras. Jag 

är det gula husets intendent. 

Jag har mina skyldigheter, jag måste förhindra, att gula husets medel 

förströs bland främlingar. /—/ När en mor går bort, skall hennes barn 

ärva. Lilla Mary skall vara husets kvinna, och jag skall som trogen tjäna

re försvara hennes rättigheter, (s. 194) 

Eftersom han inte själv längre "äger" något har han nu till slut blivit 

just det som han metaforiskt beskrev sig som i "Thoméi gård", nämligen 

"en tom penningpung". Han kan (låta sig) fyllas med andras "värdeföre

mål", skydda eller förvalta andras värderingar, men själv är han bara 

just "en tom penningpung". 
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Det som händer i "Gula huset" kan med fog betraktas som en ödets 

ironi. Det ironiska är alltså att när Loewen i romanens två föregående 

kapitel försökte skydda sina värden, sina värderingar, och startade pro

jekt för att skydda och hjälpa andra i namn av dessa värderingar, så 

hamnade han i fangeise. De som däremot verkligen begår brott, i Tho-

méi gård det moraliska brottet att tvinga Agnes till giftermål, och i gula 

huset de brott som är förknippade med ekonomiskt bedrägeri, går emel

lertid ostraffade. Inom ramen för Lagen i gårdarna identifieras aldrig 

dessa handlingar som brottsliga och straffbara. Loewens "avvikande" 

handlingar förpassade honom däremot omedelbart i häktet. När han nu 

helt underkastar sig gula husets Lag, genom att skydda dess värden går 

också han ostraffad. 

Den slutsats han tvingades dra i "Thoméi gård" var att den enda Gud 

som återstår, den enda som har någon makt att påverka människors 

handlingar, är pengar. Pengar styr händelseförloppet i "Gula huset" i 

ännu högre grad än i de tidigare kapitlen. I penningens tjänst inrättar 

Loewen sitt liv. Han intalar sig att pengarna endast är medlet som ska 

göra det möjligt att bevara och tjäna det Övergripande värdet "ett hem". 

Men på samma sätt som pengar var viktigare än "kärlek" i "Thoméi 

gård", är pengarnas makt här större än "ett hems". Loewen själv reduce

ras till en "eldig siffertuggare", och till slut ifrågasätts även det. (s. 206). 

En svag reminiscens av de tidigare kapitlens fokusering på Loewens 

förhållningssätt till tillvaron skymtar dock, i de partier där han befinner 

sig utanför det gula huset, i parken eller när han vid ett tillfalle har be

sökt Thoméi gård. Dessa partier har en meditativ och reflexiv prägel. 

Så till exempel är det här som han kan konstatera att livet går sin gilla 

gång för invånarna i Thoméi gård, ingen katastrof drabbade Agnes, och 

fru Ekström var kanske inte så hemsk när allt kom omkring. Vid ett par 

tillfällen "mediterar" han i sällskap med en äldre herre, Streitz. Bägge 

herrarna står utanför de händelser som huvudintresset i detta kapitel 
koncentrerar sig på. De tvingas vara åskådare utan att egentligen kunna 
ingripa. 

En enda gång flammar den forne Loewen upp inför våra blickar. Det 
sker när Jacobi säger sig kunna hälsa från Babette. Loewen känner obe

hag inför att denne "skurk" känner Babette. Dessutom har han trott att 

hon har förlorat all betydelse för honom. Först vill han därför inte höra 

talas om henne, men blir ofrivilligt nyfiken på vem hon kan ha gift sig 

med. När han hör att det är med en vanlig portvakt tror han först att 

hon är död och att den portvakt som Jacobi syftar på är Sankte Per. 
Tanken på att den vackra Babette blivit gammal och dessutom port
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vaktsmadam far honom att inse hur viktig hon varit för honom: 

Jag förstår nu fru Judith, när hon säger, att Bernt /hennes son/ lever för 

hennes räkning. Jag har levt i Babette. Om man sagt mig, att Babette låg 

på kyrkogården i den stora fattiggraven, så skulle jag alltjämt leva i Babet

te. Men att sitta surÖgd bakom en liten lucka, färdig att preja vem som 

går förbi! Hädanefter har jag ingen att vara med, när jag ligger vaken om 

nätterna. Och hur skall jag kunna somna? (s. 183) 

När han far veta att hon gift sig med en portvakt och blivit en vanlig 
parisisk madam kan hon inte längre representera minnet av en bättre 

värld för Loewen. Först nu inser han hur fullständigt ensam han är. Han 

yppar dock inte sina känslor för någon. Med Jacobi skyndar han sig att 

byta samtalsämne. Förutom rätten att berätta sin historia har han nu 

också förlorat själva historien, han har förlorat den sista kopplingen till 

sitt förflutna, minnet av Babette. 

När Loewen har uppfyllt sina plikter och spelet är över kommenterar 
han en sista gång sin situation. Han har upptäckt att familjens dotter 

brevväxlar med "glorwyrdige herr Valentin Streitz". Om Loewen också 

misstycker kan han inte längre göra något för att hindra eller skydda 

henne. Hans kommentar är: 

Prosit! Min käre Loewen! Hon kysste mig för att få hjälp med den där 

förfärligt hemliga brevväxlingen! 

Nå, icke mig emot. Valentin är ju åtminstone värd sina fyrtiotusen. 

Men du, min kära Loewen! Vad liknar du mest? En amoureuse och 

eldig siffertuggare? Eller en stelbent postillon d'amour? (s. 206) 

Så slutar Loewenhistorier. Loewens roll som försvarare av familjens "vär

den", och som berättare av dess historia är fullgjord. Han frågar sig nu 

om han definitivt har blivit gammal och inte längre kan göra anspråk 

på att själv delta i det ekonomiska eller det erotiska debet- och kreditspe

let, om han därför på nytt bör överväga att "sluta", eller om han trots 

allt bör träda in i dansen på nytt, och börja på en ny historia. Den frå

gan lämnas öppen. Loewenhistorier avbryts utan att Loewens öde avgjorts 

eller temat fatt en avrundning inom romanen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det som styr händelseutvecklingen 

i Loewenhistorier är de relationer som Loewen råkar hamna i, rent kon
kret: relationerna i de olika gårdarna. På ett abstraktare plan beror hans 

öde, i detta fall den berättelse han lyckas åstadkomma om sitt liv, på 

vilken typ av berättelse, vilka genrer, han hamnar i. Både den berättelse 

han själv försöker konstruera utifrån sin situation, och den berättelse som 

han "oförskyllt" har placerats i av författaren påverkar alltså Loewens 
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historia och Loewenhistorier på en och samma gång, om än på olika nivåer. 

En intressant omständighet är att den "tredje vilja" som det görs en 

afïar av som styrande instans, både av Loewen själv och i bergmanforsk

ningen, inte far något spelrum i romanens tredje kapitel. En förklaring 

kan vara att hela hans vilja, även den "första" och den "andra", är satt 

ur spel i detta kapitel, sedan han inte längre berättar sin egen historia. 

I Loewenhistorier har vi kunnat se i hur hög grad genrernas inneboende 

logik väljer vilka händelser som blir relevanta att ta upp och vilka dimen

sioner av tillvaron som blir möjliga att skildra. Men inte bara det. 

Genren tycks också bestämma vad händelserna betyder och hur de ska 

värderas, och till och med vilka handlingar som är möjliga. När då 

genrer med sinsemellan oförenlig logik sammanförs i en och samma text, 

leder det till en "brustenhet" som i sig rymmer, eller tvingar fram, nya 

möjligheter att se och tolka det som händer. 

Ett brett spektrum av livsåskådningsmässiga och moraliska frågeställ

ningar öppnas inför våra blickar när sagans, bildningsromanens och så 

småningom också kärleksromanens och helgonlegendens brytningsmöns

ter börjar göra sig gällande i romanens två första kapitel. Dessa fråge

ställningar är alla direkt kopplade till Loewens konkreta tankar och 

handlingar i romanen, men aktualiseras beroende på vilken genre som 

för tillfallet strukturerar berättelsen. 

Berättelsen om "äventyrerskan" fru Judith har inte någon "sprid

ningseffekt" i den meningen att ett motsvarande brett falt av erfaren

hetsområden skulle aktualiseras genom denna. Hennes liv har varit spän

nande eller sorgligt. Hon själv kan definieras som tragisk, djärv, listig, 

klok, intrigant osv. Men ingen av dessa egenskaper kan omvärderas eller 

förändras inom ramen för berättelsen, de kan endast identifieras och 

definieras. Fru Judiths histora förblir "stum", men det beror inte i första 

hand på att hon själv är stum, dvs. inte berättar något.7 En anledning 

är förmodligen att berättelsen om henne genomförs inom ramen för en 

enda genre som förs till sitt logiska slut utan "störande" avbrott. Därtill 

kommer att fru Judith hela tiden ses utifrån. Perspektivet på och avstån

det mellan berättaren och hennes historia är konstant. Och dessutom; 

den position som Loewen intar i detta kapitel är den "stumme" berätta

rens, dvs. någon konfrontation mellan Loewen och fru Judith i ett öp

pet, föränderligt nu gestaltas inte. Detta är förmodligen den viktigaste 

7 Med "stum" avses här närmast att den är "endimensionell" och framställd på ett "icke-

dialogiskt" sätt, inte att hon bokstavligen skulle vara stum eller sakna repliker. Dialogicite-

tens förutsättningar i romanen ska utförligt diskuteras i nästa kapitel. 
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anledningen till "stumheten" i fru Judiths historia. Loewen tillåts, eller 

förmår, inte gå i dialog med den. Han kan inte ta sina egna värderingar 

i anspråk, och hennes historia far inte någon effekt på hans personliga 

liv. I romanens "nu" är alltså båda lika "stumma", både berättaren och 

hans objekt, och den historia som presenteras får därför helt och hållet 

rekonstruktionens karaktär. 

Det är nu lättare att se varför Loewens "tredje vilja" inte kan få nå

got inflytande i "Gula huset". Ser vi tillbaka så uppträdde den "tredje 

viljan" i konfliktsituationer, alltså i situatioenr där det rådde en uppen

bar dissonans mellan Loewens och hans omgivnings värderingar eller 

avsikter. När nu Loewens värderingar inte längre spelar någon roll, dvs. 

när de inte längre har någon styrande funktion, varken för hans hand

lingar eller för hans berättelse, kan heller inga konfrontationer mellan 

olika värderingar uppstå. Loewens vilja, även den tredje, är satt ur spel 

i "Gula huset". 

Determinism och moral 

Frågorna kring "determinism" och "moral" i Hjalmar Bergmans förfat
tarskap kan formuleras på basen av hur de gestaltas i Loewenhistorier. 

Min utgångspunkt var att det är Hjalmar Bergmans uppmärksamhet 

på hindren, och hans förmåga att låta dem behålla sin särprägel och iden

titet, som ger hans romaner deras dialogiska karaktär. Och på samma 

sätt som Bergman låter den genre han för tillfallet arbetar i utvecklas i 

enlighet med sin egen logik, på samma sätt låter han romanernas perso

ner tala och fungera utifrån sina egna förutsättningar, vilket ska diskute

ras i nästa kapitel.8 

Naturligtvis kan man säga att han försöker utnyttja dessa för sina egna 

syften. Hans romaner har som bekant en omisskännlig "bergmansk" 

prägel. Men jag menar att det vi också kan finna, bl. a. i Loewenhistorier, 

är en samtidig vilja till makt och kontroll över berättelsen å ena sidan, 

och kapitulation eller underkastelse under genrens logik å den andra, 

eller en respekt för romangestalternas personliga integritet, deras privata 

"rest" eller "frånsida".9 Jag menar dessutom att det är detta som gör 

8 Bergman själv talar om det som sitt primära intresse att iaktta människor, släkter, t. ex. 

i det brev till Algot Ruhe där romanen En döds memoarer kommenteras. (Jfr. ovan.) Detta 

ska även diskuteras nedan i kapitlet "Konstnärsproblematiken". 
9 Vad som avses med romangestalernas personliga "rest" eller "frånsida" ska närmare 

diskuteras i samband med analysen av "hålen" i Loewen berättelse. 
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romanen så spännande. Även här kan vi nämligen skönja den "brusten

hetens estetik" som jag velat visa på. Det är detta som gör det så viktigt 

att sökarljuset riktas även mot andra dimensioner i verken än de som 

kan återföras på "författaren", dvs. dimensioner som just genrekon

ventioner eller genrebrott. När dessa ger upphov till den "brustenhet" 

jag här har diskuterat, ger det läsaren en möjlighet att "se mer" än det 

författaren kanske hade avsett att visa med sin berättelse. 

Ska man sammanfatta moralisten Bergmans arbete som romanförfattare 

i detta perspektiv, så blir konsekvensen av hans hållning ungefar denna: 

Vi är inte "ansvariga" för allt det som händer med och omkring oss, 

därtill är våra möjligheter att påverka för begränsade. Vårt ansvar är 

däremot absolut i en annan mening. Vi är skyldiga att vara uppmärk
samma på det som händer. Vårt ansvar gäller de strukturer och sam

manhang som vi ingår i, och som både styr oss och ger oss våra hand

lingsmöjligheter. Och de människor vi möter och som möter oss utifrån 

sina förutsättningar. Det Hjalmar Bergman visar med Loewenhistorier är 

vad det innebär att vara uppmärksam på nuet, på det som samtidigt är 

och ännu inte är. En uppmärksamhet på Det okända, på den okända men 

levande mångfald som är närvarande i varje möte, och som är en del av 

det som formar våra handlingar. 

Sagan och äventyrsberättelsen är väl lämpade för att demonstrera vik

ten av en sådan uppmärksamhet. I sagan gäller endast hjältens förmåga 

att hantera nuet, som man säger, på gott och ont. Men riktigt effektiv 

blir sagan i Loewenhistorier, som vi har sett, först när den används som 

"hjälpgenre" tillsammans med andra genrer som har en annan räckvidd 

och riktning. 

Loewens tre försök att berätta sig in i världen 

Jag övergår nu till en diskussion, dels av romangestalten Loewens beläg
enhet, dels av berättaren Loewens förhållningssätt i romanen som hel

het. De återblickande momenten i Loewens historia inskränker sig till 

ramberättelserna, till dessa ansluter sig också slutraderna i "Gula hu

set", samt de aforistiska reflexionerna eller "bekännelserna". Merparten 

av hans berättelse, liksom fokus för romanens intresse, är i stället in
riktat på Loewens möten med sina medmänniskor i nuet. — Som vi har 
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sett gäller detta emellertid endast i romanens två första kapitel. — Dessa 

möten låter sig också beskrivas i termer av de samtal han försöker, men 

misslyckas med att upprätta. Genom att granska det bokstavliga sam

manbrottet i romanens dialog kan vi fa en bild av Loewens misslyckade 

försök att berätta sig in i världen, liksom av den kvalitet som Bachtin 

kallar dubbelstämmighet i Loewenhistorier. 

I det föregående har jag visat att Loewen ibland inte behärskar eller 

förstår det språk som används i hans omgiving och att detta leder till 

en känsla av vanmakt hos honom. En förutsättning för att ett verkligt 

samtal ska kunna uppstå är naturligtvis att man behärskar språket i det 

sammanhang där man önskar delta. 

Här ska jag emellertid ta fasta på en annan av dialogens förutsätt

ningar för att diskutera Loewens belägenhet. En sådan är att parterna 

måste kunna leva sig in i den andres situation, och vara villiga att i nå

gon mån ge avkall på sina egna ståndpunkter. De måste vara villiga att 

se den andres ståndpunkt som rimlig. Först då kan en dialog leda till 

ömsesidigt utbyte av åsikter och en grund läggas för det nytänkande eller 

samförstånd som kan förändra bägge parters värderingar och villkor. 

Loewen lyckas inte upprätta eller delta i en dialog med sin omgiv

ning. Frågan är vad det beror på. Förloppet kan sammanfattas på följan

de sätt: Loewen inleder sitt projekt i "världen", dvs. på romanens nu-

plan, med ambitionen att omskapa denna värld med sig själv som norm 

och måttstock. Till och med sedan alla hans planer gått i stöpet i "47-

an" och han själv sitter häktad, fortsätter detta att vara hans primära 
attityd till sin omgivning. Under sin vistelse i 47-an har han planerat 

att måla en tavla på temat "utdrivningen ur paradiset", med katten 

Penn och Sonja som modeller. När han i häktet funderar på vad han nu 

ska ta sig till formulerar han sig på följande sätt: 

Om någon from landskyrka under dessa båda dagar skulle ha svarat på 

min annons, eller om Bernt Bourmaister upptäcker, att han har för myc

ket mammon i plånboken — ja då. Då skall jag verkligen göra någonting 

av Penn. Och av Sonja Pudica skall jag göra kvinnan med en liten slöja av oskuld. 

Eljest har jag tagit mitt. Och där ingenting finnes att taga, där har även 

Leonard Loewen förlorat sin rätt. (s. 58, min kurs.) 

Så slutar kapitlet "47-an". Särskilt passagen om Sonja är intressant i 

detta sammanhang. Hans planer omfattar mer än en ren avbildning. 

Han ska "göra något av henne". Genom att avbilda henne tror han sig 

också kunna omskapa henne. Hans bild av Sonja och Sonja själv bildar 

en enhet i hans föreställning, en enhet som han tror sig ha makten att 

manipulera som han finner för gott. Att hon också är ett självständigt 
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Subjekt faller honom inte in. 
Gradvis tvingas han ge avkall på sin maktlystnad och inse att de and

ra handlar utifrån andra förutsättningar än han, att de ser och värderar 

annorlunda, men med lika stor eller kanske till och med större rätt. Och 

hans tal börjar ljuda av de andras röster, de andras livssyn. Han börjar 

se de andra, och genom de andra även sig själv. 

De andras röster blir successivt mera närvarande, bl. a. i form av de 

"hål" som etableras i hans berättelse. Detta ger hans berättelse en tillta

gande dialogisk karaktär, vilket i sin tur gör romanens diskurs dubbel-

stämmig. Detta förhållande ska jag strax diskutera mer utförligt. 

De andra upptäcker dock aldrig Loewens egenart. De upptäcker att 

han är annorlunda, men inte hur hans annorlunda värderingar av deras 

gemensamma tillvaro är beskaffade. Därför betraktar de honom bara 

som en tom negation till sin egen oreflekterade normalitet. För dem fram

står han bara som en avvikelse, som en felaktighet. 

Det som visas i Loewenhistorier är bl. a. vad det krävs för att någon ska 

kunna bli en jämbördig samtalspartner, en jämlike. "Felet" i Loewens 

fall är inte i första hand att han tillhör en annan samhällsklass eller att 

han har en annan historia eller personlighet än de han möter. Allt detta 

kan visserligen vara en anledning till att de har svårt att förstå varand

ra, men det är inte avgörande för att samtalet uteblir. Loewen ser till 

slut sig själv genom de andra och i relation till dem, medan de aldrig 

"kvitterar" genom att i sin tur se sig själva och världen genom honom. 

Det är alltså just i detta avseende som ingen i Loewenhistorier är Loewens 

jämlike. Ingen har upplevt världen i samspel med Loewen, vilket kunde 

utgöra grunden för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, och öppna för 

en autentisk dialog. 

Loewen når alltså på fiktionsplanet en punkt som kunde kallas "poten

tiellt dialogisk". För honom personligen medför detta att hans maktfull

komliga och avvisande hållning till sin omgivning bryts och byts ut mot 

en mera resignerad men också mera accepterande hållning, dock, alltså, 

utan att han blir delaktig i någon gemenskap på jämbördiga villkor. — 

Till slut "accepterar" han situationen till den grad att han till och med 
avstår från att berätta sin egen historia för att i stället berätta fru Ju

diths. Därmed "avstår" han också slutgiltigt från varje möjlighet till dia

log med sin omgivning. 

Loewens tragedi är alltså inte i första hand att han har ett så känsligt 

eller apart psyke, inte heller att han tillhör en överspelad samhällsklass 

eller att han bekänner sig till en otidsenlig moral och livssyn. Loewens 

tragedi är att ingen i hans omgivning är tvungen att gå honom till mötes. 
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Ingen är tvungen att beakta och ta hänsyn till hans åsikter eller värde

ringar i sina dagliga gärningar och val. Han kan önska att de gör det, 

men inte kräva det, därtill saknar han maktmedel. I denna mening är 

han alltså "medellös". De andra behöver honom inte, de har varandra. 

Däremot behöver han dem eftersom han är ensam. — I de andras ögon 

"äger" Loewen ingenting. Det är de andra som (har eller är det som) 

räknas i sina respektive gårdar, i den penningens, ägandets och köpslåen

dets logik som far allt större genomslagskraft i romanen. Den som inte 

har något giltigt "bytesvärde", kan heller inte delta i den "handel" som 

det sociala samspelet är. 

Dialogicitet och dubbelstämmighet 

Det dialogiska momentet i Loewens förhållningssätt far, som vi har sett, 

avgörande konsekvenser, både för hans utformning av sin berättelse och 

för romanens tematik. Det är nu dags att se vad detta innebär ur roma

nens perspektiv. 

Vi kan då först konstatera att romanen inte kan definieras som en inre 

monolog. Det subjektiva perspektivet är alltför relativiserat och "öppet" 

för det, de andras röster är närvarande. Inte heller är det det ensamma 

jaget i en fragmentariserad och upplöst värld som gestaltas, vare sig 

berättartekniskt eller tematiskt. Till och med Loewen själv lägger märke 

till att världen finns kvar runtomkring honom. Alla andra fortsätter sina 

liv som om ingenting hade hänt, vilket det knappast heller har, för dem. 

Det viktiga här är framför allt att personerna i Loewens omgivning fort

sätter att leva med varandra. De framställs alltså inte som isolerade indi

vider, var och en i sin subjektiva värld, vilket hade inneburit att deras 

predikament hade varit jämförbart med Loewens. Tvärtom fortsätter de 

att leva som om både världen och relationerna mellan människorna var 

intakta, verkliga och betydelsefulla. Det är enbart Loewen som står utan

för alla mellanmänskliga sammanhang. 

Det anmärkningsvärda är att det är genom Loewens subjektivt hållna 

framställning som detta förhållande blir synligt för läsaren och delvis 

också för Loewen själv. "Lyssnar" man tillräckligt noga hör man alltså 

de andras röster, man blir varse deras livssyn och levnadsvillkor, liksom 

också deras syn på Loewen, genom Loewens diskurs. I det som hade 

kunnat bli en totalt monologisk, subjektiv framställning bildas sprickor, 

eller "hål", där andra personers syn på tillvaron börjar göra sig gällande 
som lika möjlig eller sann som Loewens. 
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Här kan vi se att Bergman på ett sofistikerat sätt utnyttjar en av de 

möjligheter som ligger i själva romangenren. Bach tin definerar denna 

möjlighet, som också är ett av romanens särdrag på följande sätt: "A 

speaking person's discourse in the novel is not merely transmitted or 

reproduced; it is, precisely, artistically represented and thus — in contrast 

to drama — it is represented by means of (authorial,) discourse"} Uppen

barligen är det dock en möjlighet som kan utnyttjas i varierande grad 

av romanförfattarna. 

I Loewenhistorier förhåller det sig i varje fall så att Loewen är subjekt 

för sin egen diskurs, men dessutom är han objekt för romanens diskurs. 

— Och här spelar det i princip ingen roll om berättelsen är utförd i förs

ta eller tredje person. — Förhållandet kan nämligen också beskrivas 

omvänt: Trots att framställningen är utförd i första person, med Loewen 

som upplevande subjekt, framstår han också som skildrat objekt i de två 

första kapitlen. En anledning till denna Loewens objektsstatus i romanen 

kan vara att de personer som han själv, i sin berättelse, försöker skildra 

som objekt gradvis kommer att fa något av en subjektsstatus. Detta sker 

i och med att Loewen tvingas ta hänsyn till deras värderingar och förut

sättningar i sin berättelse om dem. 

Loewen är således inte bara skildrande utan också skildrad, ur roma

nens perspektiv. Bergman har utsatt honom för berättarens alla veder

mödor. I en viss mening kommer nämligen Loewens diskurs i romanens 

två första kapitel att fungera som den "författardiskurs" som Bach tin 

beskriver i det citat jag nyss anförde. Och det beror inte på att Loewen

historier är en jagroman, utan på att berättaren i dessa kapitel lever och 

berättar i samma nu. I denna position och funktion blir Loewens för

hållningssätt dialogiskt, och det i sin tur ger romanens diskurs det Bach-

tin kallar dess dubbelstämmighet. 

"Hålen" i Loewens berättelse 

Dubbelstämmigheten är märkbar på flera nivåer i romanen, t. ex. i den 

långt drivna ironin både i Loewens blick på sig själv och sin omgivning 

liksom i hans berättelse. Dubbelstämmigheten i Loewens diskurs är fram

förallt märkbar i det jag kallat "hålen" i hans berättelse. Med detta av

ser jag perspektiv eller historier som Loewen ibland visserligen uppfat

tar, men vars betydelse han inte förstår eller kan omfatta utifrån sin posi-

1 Bakhtin, 1985, s. 332. 
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tion. Icke desto mindre spelar de en viktig roll för händelseutvecklingen, 

och i vissa fall alltså också för hur hans berättelse utformas. 

Särskilt viktiga i ett sådant perspektiv är fru Edbergs och fru Dehmels 

roll i "47-an", liksom fru Ekström i "Thoméi gård". Fru Edbergs dubb

la funktion, dels för Loewens projekt och berättelse, dels för romanen 

har jag redan diskuterat. Fru Dehmel har en annorlunda betydelse för 
Loewen, men en liknande funktion i romanen som fru Edberg. Loewen 

väljer att erövra henne med utgångspunkt i sitt förflutna. Hon har vissa 

likheter, framför allt håret, med hans förra älskarinna. Hon ska både 

ersätta och vara hans hämnd mot Babette. Hennes förväntningar frågar 

han inte efter. Hon låter sig erövras, men en kort stund är hon orolig för 

att han kanske driver med henne. Hennes osäkerhet smittar för ett ögon

blick också Loewen: 

Nu rör hon på hakan liksom Babette gör, när hon blir stött eller rädd el

ler ledsen. Ack en sådan fördömd liten haka! Jag ser ingenting annat än 

denna haka, och mina ögon äro ödmjuka och dumma och slickande som 

Göranssons ögon. 

Men fru Dehmel brister i skratt. Hon skrattar ohejdat och räcker mig 

sina händer. Hon skrattar så att det fylliga bröstet skälver. Och det där 

skrattet blev på sätt och vis min räddning ... Ja, gud signe, (s. 38 f.) 

I det ögonblick när fru Dehmels haka börjar darra påminns Loewen om 

helt andra dimensioner av vad en relation till en kvinna kan innebära 

än dem som han varit beredd till med fru Dehmel. På grund av den 

darrande hakan vacklar den berättelse Loewen försöker etablera och för

lita sig på. 

Denna berättelse diskvalificeras emellertid inte som falsk eller förlju

gen. Det som inträffar är att andra värderingar blir synliga. Dels visar 

det sig att fru Dehmel rymmer andra dimensioner och egenskaper än 

dem han räknat med, och detta kommer att ytterligare manifesteras läng

re fram, tills han helt förlorar intresset för henne. Dels påminns han om 

att det existerar en helt annan ordning än den han förlitar sig på i "47-

an", en ordning där makt, beräkning och social status spelar en mindre 

eller annorlunda roll. I en sådan ordning var han Babettes slav, och han 

är ovillig att på nytt utsätta sig för en sådan situation. Samtidigt kan 

man märka en viss saknad och längtan efter den intimitet som också är 

en del av försvarslösheten. Dock "räddas" han denna gång av fru Deh

mels skratt, som av allt att döma inte har någon motsvarighet hos Babet

te, och detta återför honom till nuet. 

I slutet av kapitlet kommer han återigen att göra en jämförelse mellan 

fru Dehmel och Babette, och denna gång definitivt till fru Dehmels nack
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del. När Loewen häktas av polisen, sedan fru Edberg dött, tränger sig 

fru Dehmel fram och kräver att fa veta sanningen av Loewen om vad som 

egentligen har hänt. Som hans trolovade menar hon sig ha rätt till det: 

Hon är stor och tragisk och pompös i sin smärta. Hon ber mig att säga 

sanningen. Det är dumt sagt, det måste förarga mig. Och dessutom är hon 

uppsvälld och nästan pussig. Jag säger därför kort och gott: 

— Sanningen torde framgå ur polisförhöret. 

Hon blir ännu pompösare, och säger att hon har vissa rättigheter att fa 

erfara sanningen. Och jag säger ännu kortare: 

— I domstolsprotokollet, min fru. 

Därmed är sagan all. Vad skulle jag också med fru Dehmel? Nej, min 

lilla Babette, vad du är, men du är inte pompös. Jag skulle ha begått 

hundra mord, innan du frågat efter sanningen. Sanningen! (s. 57 f.) 

Fru Dehmel gör anspråk på en annan relation och en annan historia än 

den Loewen var beredd på. Därmed skiljs deras vägar. 

I "Thomei gård" har fru Ekström en liknande funktion i den berättel

se om moralisk värdighet som Loewen försöker förankra sitt liv i under 

sin vistelse i denna gård. Men i stället för att vara den han åtrår och 

vill förena sig med, är fru Ekström den han avskyr och till varje pris vill 
undvika. Hos henne är det den bokstavliga tomheten han ryggar för. 

Han kan inte uthärda hennes "medvetslösa blick" Han kan varken se 

(in i) henne eller förstå henne. Loewens oförmåga att "se" henne, att 

förstå hennes språk, ger fritt spelrum åt henne att förverkliga sina avsik

ter. Hennes "tomhet" gör också att hennes strukturella position och be

tydelse för intrigen blir jämförbar med fru Edbergs. 

Tematiska respektive strukturella "hål" i Loewens projekt och 
berättelse 

De "hål" som etableras i Loewens historia kompliceras av ett det rör sig 

om olika typer, som jag här vill kalla strukturella respektive tematiska 
hål. Fru Edbergs, liksom fru Ekströms funktion i romanen kan beskrivas 
som samtidigt tematiska och strukturella hål. De är "tomma" och "okän

da" för Loewen men har en aktiv funktion i händelseutvecklingen. Den 

tokiga fru Andersson i Thomei gård, däremot, är snarare enbart ett te-

matiserat hål, liksom den sublime i 47-an. De skildras uttryckligen som 

tomma (den sublime) eller som tillhöriga en annorlunda ordning (den 

sinnessjuka). De ställer sig inför Loewen som något som kräver hans 
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förståelse eller tolkning, deras "tomhet" initierar dock inte i sig, som fru 

Edberg, något skeende i romanens händelseförlopp. 

Loewen överväger att göra fru Anderson till sin bundsförvant i projek

tet att rädda Agnes. Hon är en av de tre personer som äger Thoméi 

gård, hon kunde ha blivit en viktig bundsförvant, men därför måste han 

också utföra sin plan i största hemlighet. Först måste han emellertid 

göra henne "frisk". Det visar sig att han kan kommunicera med henne 

inom hennes språk, medan någon kommunikation mellan hennes eget 

och Loewens disparata system inte är möjlig. Vid närmare eftertanke 

avstår han dock från sina planer, tiden tills Agnes ska gifta sig är för 

knapp. — Fru Anderssons roll som "hål", som tolkningsobjekt för Loe

wen, är uttömd i och med Loewens konfrontation med och berättelse om 

henne. Därför vill jag se berättelsen om henne som just ett tematiserat 

hål. 

En fråga som kan inställa sig är om inte alla gestalter i en berättelse 

är och måste vara "hål" i en berättares historia. Rent mänskligt är detta 

naturligtvis fallet. Ingen berättare kan ha full kontroll över och insikt i 

alla de personer, ting, ord, genrer osv. som han möter och berättar om. 

De kommer alltid att behålla en rest, en "frånsida". Frånsidan bestäms 

rent fysiskt av den position utifrån vilken något betraktas. Den betrak

tande kan inte ha full kontroll över, eller inblick i, det som ligger utanför 

hans eller hennes synkrets. 

Detta demonstreras också i Loewenhistorier genom det faktum att den 

är en jag-roman. Nu bör vi emellertid återigen lägga märke till att det 
är en skillnad mellan Loewens projekt på fiktionsplanet, och hans berät

telse. I hans projekt gäller de "allmänmänskliga" förutsättningarna. Han 

har till sitt förfogande endast de dimensioner som han själv förmår se 

och hantera; här gäller alltså jag-perspektivets begränsningar. De andra 

personerna i hans omgivning rymmer sin privata "frånsida", som han 

inte kan veta något om, och var och en har i princip lika stora möjlighe

ter att omintetgöra hans projekt, eller att ifrågasätta hans perspektivs 

giltighet. 

Men detta gäller bara för hans projekt som romanfigur inom jagfiktio
nens ramar i Loewenhistorier. Utöver denna funktion har han också rollen 

som berättare och konstruktör av berättelser. Och i relation till hans 

berättelse visar det sig att inte alla personer är lika "hotfulla", i det att 

de kan ifrågasätta eller omintetgöra hans berättelse. Det gäller t. ex. så

dana personer som Sonja i "47-an", som Thoméus i "Thoméi gård", 

eller gubben Streitz i "Gula huset", dvs. gestalter som alla far ett rela

tivt stort utrymme i berättelsen, och som också spelar en roll för Loewen 
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personligen. Än mindre hotfulla är naturligtvis "perifera" gestalter som 

adjunkten, eller Dora i 47-an. Rent "privat", utanför romanen, om nå

got sådant kan tänkas, har alla dessa en historia som sträcker sig utöver 

den som Loewen berättar. Men i Loewens berättelse är de fullständigt 

integrerade som funktionella element, som inte kan ifrågasätta eller störa 

vare sig hans projekt eller hans berättelse. I denna är de just perifera, 
vilket de naturligtvis aldrig är i sina egna liv eller berättelser. 

Vad skillnaden mellan integrerade och ointegrerade gestalter, mellan 

tematiserade och strukturella hål, i Loewens diskurs beror på är svårt 

att säga. Frågan är varför bilden av bara vissa gestalter låter sig integre

ras som "karaktärer" och funktionella element i Loewens berättelse. El

ler med en annan terminologi: varför låter sig vissa gestalter behandlas 

monologiskt, medan andra tvingar fram ett dialogiskt förhållningssätt 

från Loewens sida. Och vad är det som kännetecknar dem som inte kan 

integreras. 

Jag vill diskutera problemet från två håll, och då först fasta upp

märksamheten på att detta är den punkt där vi kan börja fa en inblick 

i förutsättningarna för det som Bachtin kallar en dubbelstämmig dis

kurs. Ett steg mot en förklaring till vad skillnaden mellan integrerade 

och ointegrerade gestalter beror på kan då vara att byta terminologi. 

Min hypotes är att skillnaden är förbunden med huruvida en gestalt 

representeras som subjekt eller som objekt. En enkel översättning ger 

då vid handen att de gestalter som är funktionellt integrerade i Loewens 

diskurs är det för att de är skildrade som objekt, medan de "ointegrera

de" gestalterna behåller något av sin subjektsstatus. Det skulle också 

tyda på att något av den begränsning som råder i en verklig, icke-fiktiv 

situation, där den betraktade och den betraktande befinner sig på samma 

tids- och rumsplan, också gäller i berättelsen. Berättaren måste alltså 

"i sanningens namn" tala om en person som om denne kunde gå i svaro

mål och protestera mot berättarens beskrivning. Samtidigt konstruerar 

han berättelsen för att så långt det är möjligt hävda sin versions riktig

het. I en fiktiv berättelse bestäms emellertid det som är möjligt att berät

ta inte bara av det som är möjligt att se och av ett sanningskrav som 
påbjuder "trohet" mot de avbildade gestalterna, utan också av den genre 

inom vilken de berättas. 

I Loewens fall verkar det vara så att det eller de som han till fullo tror 

sig förstå framställs monologiskt, dvs. de är integrerade i hans diskurs, 

medan han inför det svårbegripliga och det svårkontrollerade tvingas bli 

dialogisk. Detta senare visar sig sedan också besitta andra egenskaper 

och funktioner än Loewen kunnat förutse, dvs. en personlig "rest" som 

200 



överskrider Loewens synfält. 

För att innebörden i dessa något kryptiska påståenden ska klarna 

måste vi nu flytta blicken från Loewen projekt till hans berättelse och 

sedan i nästa steg, till romanens diskurs. De "perifera" gestalterna i ro

manen, men även några av de viktigare gestalterna som Thoméus eller 

skomakare Göransson manifesterar inget annat perspektiv på den berät

telse som Loewen försöker etablera. Deras personliga "rest" har således 

ingen effekt på Loewens berättelse. Deras funktion i romanen är uttömd 

sedan han berättat om dem. Och detta gäller oavsett det faktum att han 

återger deras värderingar, åtbörder och till och med deras personliga 

idiom. Allt detta ryms inom Loewens egen diskurs. Han har kontrollen 

över den berättelse där dessa element återges eller härmas, på samma 

sätt som han omväxlande kan framställa sig själv som avdankad adels

man eller Kahn av gyllene horden, genom att härma de tonfall och åt

börder som hör till dessa respektive beskrivningar. Här är efterhärm-

ningen av andras tal och värderingar bara ett led i berättandets ekono

mi, en genväg förbi långa beskrivningar. 

Men som vi har sett händer något annat i mötet mellan Loewens pro

jekt och berättelse när han konfronteras med t. ex. fru Edberg, fru Deh-

mel, fru Ekström eller Agnes. I deras fall blir en tystnad eller en person

lig "rest" som inte tas i bruk i Loewens historia synlig vid sidan av hans 

berättelse om dem. Och denna rest blir plötsligt "aktiverad" så att hans 

berättelse ändrar riktning och karaktär, konkret gestaltad genom att 

hans projekt omintetgörs. 

Loewens svårigheter att berätta om kvinnorna 

En omständighet som ställer frågan om vad det är som kännetecknar 

de personer som inte låter sig integreras i Loewens diskurs i en intres

sant dager, är det faktum att det i första hand är kvinnorna i denna roman 
som har denna funktion. Hur ska det förstås? En möjlig förklaring är att 

det inte bara är Loewen själv, utan också kvinnorna som på något sätt 

är "fel" i förhållande till den värld han beskriver, liksom till den ordning 

som han genom sin berättelse försöker bli delaktig i. Kvinnornas position 

skulle alltså med denna läsning vara jämförbar med Loewens. Den värld 

som Loewen åtrår och försöker bli delaktig i kan beskrivas som "man

lig". Loewen själv är man och det är den makthavande instansen i går

darna han uppreser sig mot, eller längtar till, t. ex. i den sublime hanens 

eller i Vibergs gestalt. Därför kan Loewens projekt med berättelsen be

201 



skrivas som ett försök att visa sig som en värdig medlem i denna diskurs 

genom att själv etablera och handla utifrån en diskurs som han hoppas 

ska framstå som lika "manlig". När han då misslyckas, när dialogen 

uteblir, betyder det också att han är ogiltigförklarad som "man". Han 

blir därför "icke-man", han blir "kvinna". Hans situation är alltså jäm

förbar med kvinnornas i det att han befinner sig i samma underordnade 

position som de, i förhållande till den manliga ordningen. 

Då kan vi lägga märke till ytterligare en dimension i Loewens belägen

het. Han lyckas nämligen inte upprätta någon dialog med kvinnorna 

heller, och kvinnorna är dessutom mycket mäktigare än han. Denna 

makt förefaller oväntad för honom, han väntar sig helt enkelt inte någon 

makt från det hållet, det är bara män som ska besitta makt. Kvinnorna 

framstår därför som både hotfulla och oberäkneliga. De lyckas genomdri

va sina avsikter, till och med i öppen kamp med Loewen. Han är alltså 

varken "man" eller "kvinna". En sådan position är missfostrets, och 

förhållandet kan, tolkat på detta sätt, ses som en gestaltning av hur yt

terst förnedrad och förnedrande Loewens situation är. Han som en gång 

var adelsman, lejonmålare, Babettes tjusige älskare, Kahn av gyllene 

horden och stolt ägare till katten William Penn, slutar som fru Judiths 

krönikör och Marys postillon d'amour. 

Förhållandet pekar på den i alla avseenden mångskiktade och mycket 

konkreta maktanalys som romanen Loewenhistorier är. Den är en gestalt

ning av kamp om ordens betydelser och om vilka värderingar som ska 

fa råda. Jag ska nu övergå till att diskutera några effekter av denna kamp 
på den diskurs som delvis ligger utanför Loewens kontroll och synkrets 

och som därför tillhör romanen. 

Romanens ironi och dubbelstämmighet 

Fru Dehmel och fru Edberg bryter upp såväl Loewens projekt på fik

tionsplanet som hans berättelse. Men i romanens representation av de 

språk som Loewen möter finns ytterligare en dimension som inte tillhör 

hans diskurs utan romanens. Denna aktualiseras av personer som Tun-

berg, fru Andersson och Stella, men även poliserna och den artige herrn 

i tobaksaffären osv. Dessa är viktiga dels för att de för in andra språk, 

även i Loewens berättelse, men framför allt är de viktiga för ironin i roma

nens diskurs. Det handlar dels om en ironi som Loewen initierar och kan 

kontrollera, och där hans perspektiv skapar den ironiska effekten. Denna 

ironi ger endast komiska effekter; berättelsen om Tunbergs fetaliebröder 
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och fru Anderssons syndaflod är sådana instanser. Den komiska effekten 

uppstår på grund av att Loewens värdering här är den normalitet, den 

måttstock som far deras uppträdande att framstå som absurt. Loewen 

kan lätt distansera sig från och skratta inombords åt dem. 

Men det finns också en ironi som är kopplad till Loewens vanmakt 

och påtvungna tystnad, en ironi som han bara delvis är medveten om. 

Där "hör" läsaren fler dimensioner än Loewen förmår uppfatta. Ett ex

empel är Stellas sätt att använda öknamnet "Josef'. I detta ligger hen

nes förmåga att snappa upp ord och sammanhang, utan att egentligen 

veta vad de betyder, och använda dem mot Loewen på ett infamt sätt. 

Här är också kyssen hon lurar av Loewen viktig. Alltså, både handlingar 

och ord kan ha effekten att visa på ett annat språks närvaro i en specifik 

sitation. Det vimlar av andra värderingar, av maktspel, av ambitioner 

och drömmar i Loewens omgivning. Dessa andra språk spelar en viktig 

roll för läsarens värdering av både omgivningen och Loewens belägen

het, och lockar många gånger till skratt, ett skratt som Loewen dock 

inte deltar i. 

Det sätt på vilket ironin används och utvecklas i Loewenhistorier samspe

lar intimt med gestaltningen av Loewens belägenhet. I 47-an är det t. ex. 

möjligt för Loewen att öppet göra bruk av sin ironiska blick på gården 

och dess invånare. De övriga personernas allvar framstår i en löjlig da

ger, och berättelsen om den närmar sig burlesken. Loewen tror alltså att 

han inte behöver ta dem på allvar, utan att han fritt kan applicera sin 

egen syn på förhållandena och handla utifrån den. I Thoméi gård är han 

tvingad att hålla tyst med sin avvikande syn på tingen och låta de and

ras allvar vara det som definierar situationen. De andras röster och vär

deringar får allt större tyngd, vilket också innebär att Loewen egen dis

kurs förlorar i auktoritet, medan det man kunde kalla romanens diskurs 

tar över gestaltningen av Loewens belägenhet. Loewens öppet ironiska 

blick på de andra, liksom hans glatt självironiska eller sarkastiska blick 

på sig själv och på omgivningen i "47-an", blir i "Thoméi gård" i stäl

let en förstucket föraktfull eller vanmäktig blick. I "Gula huset", slut

ligen, blir hans blick "tom", hans seende spelar inte längre någon roll. 
Episoden när han söker arbete hos målarmästare Tunberg är sympto

matisk i detta avseende. Loewens berättar om en situation där han själv 

befinner sig i underläge, där allt sker på Tunbergs villkor. I den konkre

ta situationen är Loewen alltså utlämnad åt Tunbergs värdering av si

tuationen. Men när han återberättar det hela beskriver han Tunbergs 

utseende och beteende genom en rad nedvärderande adjektiv som "sol

kig", "svullna händer", "illaluktande andedräkt" osv. (s. 65) Därigenom 
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låter han det förakt han i själva verket känner för Tunberg komma fram. 

Men genom att hans underdåninghet är det enda som far gälla i den 

konkreta situationen och föraktet först i efterhand far komma till ut

tryck, och då endast inför läsaren, smyger sig ytterligare en dimension 

in i berättelsen. Det är en dimension som ger läsaren en möjlighet att 

se Loewen utifrån och då även sådant som Loewen själv inte vill eller 

kan se, i detta fall just hur utsatt han i själva verket är. 

Ironins förankringar i Loewenhistorier är en indikation på att det inte 

bara är Loewens synkrets som representeras. Allt värderas utifrån Loe-

wens perspektiv, men också, och det är det anmärkningsvärda, utifrån 

sina egna förutsättningar. De övriga gestalterna tillåts tala själva, på sina 

egna villkor. Det öppnar upp det som hade kunnat bli Loewens snävt 

monologiska perspektiv. Och detta i sin tur gör Loewens förhållnings

sätt som berättare dialogiskt och romanens diskurs dubbelstämmig. 

Författaren tar sig emellertid inte "rätten" att summera och förklara 

Loewens belägenhet genom att "över" hans förståelse lägga ut texten 

om sin egen "överlägsna" förståelse och värdering av situationen, vilket 

är den monologiska romanförfattarens förfaringssätt..2 På det sättet för

blir författaren "lojal" med sin romangestalt, med hans dialogiska predi

kament i ett öppet nu som ständigt måste tolkas, värderas och bemötas. 

Frågan är dock i vilken utsträckning Loewenhistorier som helhet kan 

betraktas som dialogisk. Om vi granskar romanen ur detta perspektiv 

är det snarast så att vissa nivåer har "tvingats" till dialogicitet, medan 

andra nivåer har en mera monologisk karaktär. Det mesta adekvata skul

le förmodligen vara att beskriva romanen som partiellt dialogisk. Det är 

framför allt Loewens berättelse som blir dialogisk. Inom ramen för ro

manhelheten innebär det att den rymmer en nivå som är dubbelstäm

mig. Jag återkommer till denna aspekt i samband med en mera generell 

diskussion av den dialogiska romanens förutsättningar i nästa kapitel. 

Dialogicitetens paradoxala konsekvens i Loewens berättelse: 
Utanförskapet blir en tom position 

En överraskande effekt av dialogiciteten i Loewens berättelse är att det 

blir möjligt att, med utgångspunkt i den analys jag här har gjort av dialo

giciteten och dubbelstämmigheten i Loewenhistorier, närmare bestämma 

2 Detta förfaringssätt ska diskuteras i nästa kapitel, med Sigfrid Siwertz' "monologiska" 

roman Selambs som typiskt exempel. 
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innebörden i det utanförskap som så ofta gestaltas i Bergmans romaner. 

Som vi minns menar Bachtin att romanens projekt inte är att framstäl

la individuella karaktärer eller livsöden, utan att representera språk, 

dvs. erfarenheter och värderingar som möts. Mötet mellan språken inne

bär alltid i någon mening kamp och konfrontation. Bachtins formulering 

lyder: 

Individual character and individual fates — and the individual discourse 

that is determined by these and only these — are in themselves of no con

cern for the novel. /—/ 

The speaking person in the novel is always, to one degree or another, 

an ideologue, and his words are ideologemes. A particular language in a novel 

is always a particualar way of viewing the world, one that strives for a 

social significance. It is precisely as ideologemes that discourse becomes 

the object of representation in the novel /.../.3 

Den process jag skisserat ovan, den process där Loewen tvingas se sig 

själv genom de andras språk är just ett exempel på en sådan maktkamp 

mellan språk och värderingar som möts. Människorna i Loewens omgiv

ning uppfattar honom som en tom negation av sin egen normalitet. I hög 

grad kommer Loewen själv också att acceptera denna syn som en sorts 

självdefinition. Det betyder att han inte kan ta sin erfarenhet i anspråk 

och göra den giltig i ett konkret sammanhang. I och med det blir den 

position utifrån vilken han betraktar världen "tom". Explicit gestaltas 

detta i "Gula huset" genom att Loewen tvingas "låna" och berätta en 

annans historia, fru Judiths. Detta måste betraktas som en av dialogicite-
tens paradoxala konsekvenser i Loewenhistorier. Av det kan man emeller

tid, som jag strax ska visa, dra vissa slutsatser även när det gäller Hjal

mar Bergmans förhållningssätt som författare. Jag vill alltså här, i den 

berättarhållning och position som Loewens roll som berättare gestaltar, 

se en analogi till och en tematisering av författarens eget förhållningssätt. 

Medan Loewen betraktar sina medmänniskor tvingas han också till 

omvärdering och större förståelse av det han ser. De kommer därför 

gradvis också att ses utifrån sina egna förutsättningar, och detta ger dem 

något av en subjektsstatus i Loewens seende och berättelse om dem. De 

framstår som fast förankrade i sina liv och erfarenheter och detta ger 

deras språk och värderingar en social giltighet som Loewen eget språk 

inte äger. 

Det anmärkningsvärda är emellertid det som sker medan Loewen be

traktar sin omvärld. Han börjar med att se och bemöta sin omvärld som 

3 Bakhtin, 1985, s. 333. 
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objekt, men i själva betraktandet far detta objekt gradvis en subjektssta

tus. Genom betraktandet uppstår dialogiciteten i Loewens förhållnings

sätt och diskurs. Därför är det så mycket märkligare att han själv samti

digt förblir utestängd från varje dialog med omgivningen. 

Loewen förmår inte etablera någon kontakt med sina medmänniskor 

på fiktionsplanet med utgånspunkt i sina erfarenheter. Han kan inte 
göra sig förstådd med hjälp av sitt "medhavda" språk. Mönstret blir då 

detta. Det upplevande, betraktande och värderande jaget riktar först sin 

blick mot de andra, mot de människor som lever i ett samhälle av delade 

värderingar och gemenskap och som därför framstår som verkliga och 

riktiga människor. De framstår alltså som "riktiga", inte för att de är 

moraliskt bättre än den betraktande, utan för att deras värderingar är 

socialt giltiga. Blicken riktas bort från den egna erfarenheten eftersom 

denna inte har någon giltighet i nuet, och jaget försöker förstå och legiti

mera sin egen position i relation till dessa "riktiga" människor. När det 

inte lyckas riktas blicken åt två håll, dels vänder han sig inåt mot sina 

personliga egenskaper, dit hör funderingarna kring den "tredje viljan", 

dels till en övergripande "gudomlig" ordning som kärleken eller rätt-

fardigheten. Den betraktandes position blir med andra ord sekundär i 

förhållande till alla de instanser som han betraktar och relaterar sig till, 

eftersom han inte kan inta en jämbördig, ömsesidigt dialogisk, position 

i relation till någon av dessa. 

Det är aldrig två erfarenhetområden, två med-människor som möts 
på jämbördiga villkor i romanens framställning. De andra kan omvärde

ras genom Loewens blick på dem, när de blir indragna i ett nätverk av 

dialogiska relationer i romanens diskurs. Dess grundkaraktär är en dialo-

gicitet baserad på konfrontation och omvärdering. Men något liknande 

sker inte med Loewen själv. Eftersom ingen betraktar honom, kan han 

varken värderas eller omvärderas. Hans position blir med andra ord 

tömd på värde, vilket här blir detsamma som att den är värdelös i ett 

socialt sammanhang. Den plats utifrån vilken han betraktar världen fylls 

inte med något positivt, konkret, innehåll. Därför är det också följdrik

tigt att han i "Gula huset" underkastar sig och bekänner sig till de värde
ringar som råder i gården. Han tar då bara rent konkret konsekvenserna 

av det som redan har hänt på ett mera abstrakt plån. 

Här vill jag göra ett språng till det man kunde kalla outsiderproblemati

ken i Hjalmar Bergmans egen författarhållning under den period som 

här är aktuell. Jag vill nämligen beskriva denna "den betraktandes tom

ma position" som symptomatisk för Bergmans författarskap: den betrak-
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tände (textsubjektet) förmår inte göra sin erfarenhet giltig. Det 

paradoxala är att det förhåller sig så trots att dialogiciteten är så starkt 

utvecklad i hans romaner vid denna tid. Frågan är om det inte till och 

med är på grund av den specifika form av dialogicitet som utvecklas i 

hans romaner som det förhåller sig så. Till problemet hur denna dialogi

citet ska beskrivas återkommer jag i nästa kapitel. 

I Dostojevskijs romaner visar Bach tin hur det dialogiska förhållnings

sättet är intimt förbundet med det faktum att det är romangestalternas 

självförståelse som gestaltas.4 Men medan det hos Dostojevskij är indivi

dens blick på sig själv, individens arbete med sin självförståelse som står 

i centrum, är det hos Bergman betraktarens blick på den/det andra, på 

världen som är central. 

Bergmans projekt ligger i och för sig så nära Dostojevskijs att det inte 

är underligt att det resulterade i en snarlik dialogicitet i de båda författar

nas romaner. Men det finns en viktig skillnad. Dostojevskij har alltid den 
stolte och egensinnige gestalten som centralgestalt, även om denne 

ibland är uppriktigt ödmjuk, som furst Mysjkin. Denna gestalt är överty

gad om att hans självförståelse är den riktiga och giltiga, och gör allt för 

att hävda sig och bevisa det inför sig själv och sin omgivning. Det är i 

denna process, när han ska bevisa att han har rätt, och därför tvingas 

konfronteras med andras värderingar, som Dostojevskijs romangestalt 

far problem. Och detta i sin tur ger Dostojevskijs romaner deras dialogis

ka karaktär. 

Hos Bergman är det blicken på de andra som dominerar romanens 

perspektiv. Bergman ställer sina bergslagspatroner och krumelurer inför 

oss, och de blir mer än "krumelurer", mer än objekt. Genom Bergmans 

dialogiska förhållningssätt riktas en fråga till dem om hur och varför de 

är som de är. De ställs inför oss även som subjekt, som levande männi

skor, talande i egen sak. Men den som betraktar får inte motsvarande 

gestaltning, denne förblir en öppen fråga, en "tomhet". 

Här är det viktigt att lägga märke till att den "betraktandets tomma 

position" jag här har velat definiera är både en existentiell belägenhet 

och en kvalitet i själva betraktandet. Det är således relationen mellan den 

betraktande och det betraktade som är avgörande, och som jag menar 

att Bergman försöker definiera i romanerna. Diskussionen gäller alltså 

inte vare sig det betraktande jagets eller objektets respektive "faktiska" 

identiteter. Jag återkommer med en utförligare diskussion av detta för

4 Bakhtin, 1984, s. 47 ff. Jfr. även nedan, avsnittet "Den dialogiska romanen" där detta 

utförligt diskuteras. 
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hållande i samband med att författarens möjliga relationer till sina fikti

va gestalter diskuteras i nästa kapitel. 

Med Komedier i Bergslagen fick berslagspatroner och småstadsborgare sin 

historia skriven. Med den erfarenhet vi senare kommit att få inom den 

litterära institutionen genom autodidakternas och proletärförfattarnas 

insats, leds vi kanske att dra den slutsatsen att det var något motsvaran

de som Bergman gjorde för sin samhällsklass. Det autodidakterna gjorde 

var ju att muta in en ny "litterär provins", och ett nytt språk- och erfa

renhetsområde. Man har ibland beskrivit Bergman som borgerlighetens 

realistiske skildrare och kritiker. Man skulle då kunna dra den slutsatsen 

att Bergmans och proletärförfattarnas insatser är jämförbara. Det vill jag 

emellertid hävda att de inte är. 

Det är inte småstadens eller Bergslagens historia som är det primära 
intresset i Bergmans romaner, och det har det inte heller varit för berg

mansforskningen. Det utan jämförelse vanligaste sättet att diskutera 

Bergmans författarskap har varit att diskutera dess psykologiska, filoso

fiska och etiska teman och aspekter. Detta säger också något om hur 

Bergmans diskurser styrt diskussionen om romanernas fokus. Romaner

nas sätt att närma sig och bearbeta detta, dvs. texten som text, har dock 

rönt mindre uppmärksamhet. 

Skillnaden mellan Bergman och autodidakterna är att Bergman defini

tivt hade lämnat den miljö och de värderingar han härstammade ifrån 

innan han började skildra dem. Grundhållningen i t. ex. Moa Martins
sons romaner är ett påstående om att den erfarenhet som gestaltas själv

klart är lika verklig och giltig som den som tidigare skildrats i litteratu

ren, eller att den åtminstone har samma rätt att göra anspråk på giltig

het. Hon ifrågasätter inte den erfarenhet som hon skildrar genom att 

"snegla" på någon annan redan synliggjord erfarenhet, utan ställer den 

erfarenhet hon valt att skildra i centrum och berättar om den inifrån. 

Därför kan hennes romaner läsas som samtal mellan ett påtagligt närva

rande jag/vi och omgivande samhälleliga eller litterära diskurser. Berg

man däremot betraktar det han skildrar utifrån. Det är inte sin egen 

erfarenhet och omgivning i det skapande nuet som han skildrar i de fikti

va gestalterna och miljöerna. Hans kunskaper i det han skildrar är den 

insattes, den "inföddes" och införståddes, men perspektivet är den utan-

förståendes. 

Bergmans skildrar alltså en situation där han inte längre är delaktig, 

men kanske i lika hög grad en situation där han inte ännu är det. Hans 

"blick" på den värld han skildrar är därför aldrig enkelt kritisk och av
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ståndstagande, inte heller enbart längtansfylld, utan just prövande, sö

kande. Det är en hållning som har sin grund i misstro mot legitimiteten 

i den egna positionen och hållningen. Denna ifrågasätts i lika hög grad 

som det betraktade objektet. 

Det är betraktandets erfarenhet som gestaltas. Och betraktarens blick 

kan alltså vara både längtansfylld, idyllen är inte ovanlig hos Bergman, 
och kritisk. Men betraktaren själv rymmer inte och kan inte erbjuda 

något positivt, dvs. konkret, alternativ till det som betraktas. Detta har 

i Loewenhistorier fatt en nästintill övertydlig gestaltning. Det sker genom 

att berättelsen dels är hållen i jag-form, vilket i sig gör att det är relativt 

svårt för berättaren att värdera det egna seendet, dels är det konkret 

tematiserat på fiktionsplanet i det faktum att Loewen är en historielös 

och apart figur i den värld där han befinner sig. Dels, slutligen, sker det 

genom att han berövas rätten att berätta sin egen historia och tvingas 

"låna" fru Judiths, för att överhuvudtaget ha något att berätta. Men som 

jag ska visa i analysen av En döds memoarer är denna betraktarens "tom

ma" utsiktspunkt eller osynliggjorda erfarenhet som jag har diskuterat 

här inte avhängig av att den fiktiva betraktaren getts en sådan bestäm

ning på fabelns nivå. 

Detta förhållande kan säga oss något om vad det drag av "konstruk

tion" som samtida kritiker ansåg präglade romanerna beror på.5 Man 
skulle kunna uttrycka detta så att Bergman har en ovanlig förmåga att 

anlägga den "mask" som krävs av berättaren inom, eller hos användaren 

av, en viss genre. Denna förmåga tangerar pastischkonsten, en form som 

ju Bergman skickligt kunde använda sig av, men som inte behöver ta sig 

uttryck i en identifierbar s.k. ren pastisch. Bergmans förkärlek för att 

prova ut de masker som olika genrer erbjuder berättaren, kan ha att 

göra med att bestämningen av hans egen position och erfarenhet har så 

vaga konturer. Maskspelet kan då bli en strategi i processen att identifie

ra och definiera denna. 

Slutligen kan den "tomma" subjektspositionen i romanerna också säga 

oss något om varför konstnärsrollen kom att bli så starkt problematisk 

och ifrågasatt hos Hjalmar Bergman,6 liksom också något om den konst

närsroll som kunde bli möjlig för honom att inta. — Eftersom den betrak-

5 Jfr. Bööks ree. av Vi Bookar, Krokar och Rothår, SvD 30.5.1912. 
6 Konstnären kom som bekant att framstå som en alltmer misstänkt och problematisk ge

stalt i Bergmans författarskap efter den period som är aktuell för min analys. Det gäller 

särskilt i de arbeten som han själv kallade sina "avskedstaganden", nämligen Markurells i 

Wadköping, Herr von Hancken, Farmor och Vår Herre, liksom i hans sista roman Clownen Jac. 

Men också i de romaner som jag analyserar är problematiken påtaglig. 
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tändes erfarenhet inte far någon social giltighet, därför att den inte kan 

bemötas och värderas av andra, kan utanförskapet så som det gestaltas 

hos Bergman inte heller fyllas med någon egen innebörd och betydelse. 

Den far inte någon form, varken i opposition till eller trots omgivningens 

annorlunda värderingar. 

Den konstnärsposition som utkristalliseras som ett möjligt resultat av 

detta, befinner sig någonstans vid sidan av alla de konstnärsroller som 

var tänkbara vid denna tid. Den romantiske konstnärens roll innebar ett 

stolt hävdande av det personliga och det originella som en förutsättning 

för konstnärlig sanning. Denna hållning, som senare fick sin fortsättning 

i den modernistiske konstnärens bejakande av outsidern som samhälls

kritikens och normbrytarens legitima förutsättning, kunde inte bli en 

reell möjlighet för Bergman. Inte heller den romantiska konstnärsroll 

som fick sin sista (?) manifestation vid den tid när Bergman började sitt 

författarskap, i symbolismen eller i "flanördiktarnas" spleen och upptag
enhet av de egna jagets reaktioner, var något möjligt alternativ för Berg

man. Därtill misstrodde han legitimiteten i sin egen hållning alltför myc

ket. Men inte heller konstnärsroll som innebar att man ställde sig i sam

hällets tjänst som samtidsskildrare, kritiker och debattör kunde bli Berg

mans. Publiken och kritiken förstod inte vilken erfarenhet det var han 

skildrade, och därmed inte heller vem eller vad han representerade, eller 

till eller mot vem eller vad han riktade sig. 
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En dialogisk kritik och den dialogiska romanen 

Dialog som litteraturvetenskapligt förhållningssätt 

För att kunna gå vidare ska jag nu mera i detalj diskutera Bach tins ana

lys av dialogiciteten: vad den innebär i termer av författarhållning och 

möjliga läsarstrategier och, framfor allt, vad den far för konsekvenser för 

analysen av ett romanprojekt. För att tydliggöra hur mitt perspektiv, 

eller rättare, det perspektiv som utvecklats av Bach tin, skiljer sig från 

den tidigare bergmanforskningens, ska jag här ta en omväg, som kanske 

visar sig vara en genväg. Jag utgår från Tzvetan Todorovs bestämning 

av det han med utgångspunkt i Bach tins arbete kallar en "dialogisk litte

raturkritik"1. Den dialogiska kritiken har, liksom den dialogiska roma

nen, sin förutsättning i författarens förhållningssätt till det objekt som 

utforskas eller omtalas, vare sig det gäller faktiska objekt, fiktiva gestal

ter eller språket självt och dess genrer. 

Todorov sammanfattar den dialogiska kritiken som en process i tre 

steg. De två första är sedan länge etablerade; där gäller det att å ena 

sidan säkerställa fakta, å den andra att tolka dessa med hjälp av tillämp

lig teori: sociologisk, psykologisk, historisk osv. Men inom humanveten

skaperna, menar Todorov med Bach tin, måste ytterligare ett steg tas. 
Detta tredje steg innefattar det dialogiska momentet och däri ligger det 

specifika i Bachtins metod. 

Bach tin betraktar inte mänskliga handlingar, och i begreppet "hand

lingar" innefattas även språkhandlingar, som restlöst kausalt bundna 

produkter av givna omständigheter. Snarare ska de betraktas som för

verkligade möjligheter i ett konkret ögonblick. De har också alltid sin egen 

unika betydelse som manifesteras för första gången i varje nytt möte med 

omgivningen, dvs. i varje ögonblick de blir sedda, bemötta och värdera

de. Därför måste forskare inom humaniora, förutom att studera sitt 

ämne som objekt, dvs. som något som inte förutsätts kunna "svara", 
även möta det som subjekt. Bara så kan vi bli varse vari det specifikt 

mänskliga, mänskligt värde och mänsklig frihet består.2 

Varje möte sker för första gången och far därigenom sin unika betydelse. 

1 Todorov, T., Literature and its Theorists. A Personal View of Twentieth-Century Criticism, 1987. 
2 Todorov, 1987, s. 88. 
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Och denna unika betydelse är, säger Todorov och citerar Bachtin, " 'that 

element of freedom piercing through necessity' "3. Därför är också friheten 

en absolut och inte en relativ kategori för Bachtin. Individen är visserligen 

i sitt praktiska handlande mer eller mindre fri. Men friheten som kategori 

är ett grundläggande villkor i vår tillvaro som människor. Todorov sam

manfattar här Bach tins tankegång på följande sätt: "I am determined as 
a being (object) and free as meaning (subject)."4 Bortser man från detta 

moment av frihet så reducerar man människan till ett naturvetenskapligt 

objekt som inte vet vad det är att vara människa, som inte är tvingat till 

erfarenhet och val. "In the order of being", skriver Todorov, "human free

dom is only relative and deceptive. But in the order of meaning, it is by 

definition absolute, since meaning arises from the meeting of two sub

jects, and since that meeting begins again and again, eternally".5 

Bachtins tanke är att handlingar, eller för den delen estetiska objekt, 

inte har någon mening och därmed inte heller någon existens innan sin 

tillblivelse, varken i personligheten eller i samhället. Därför finns det 

alltid en möjlighet att något överraskande ska ske i det ögonblick när 

individen möter sin omgivning, dvs. i praktiken alltid. Och världen, sä

ger Bachtin, framställer sig för oss som en uppgift som kräver ett svar, 

handling och tolkning. Mitt seende, mitt unika perspektiv i det ögonblick 

jag möter min omgivning tillför situationen "något mer", vilket Bachtin 

kallar "a surplus of seeing".6 Bachtin betraktar dock inte detta "över

flöd" som något ovidkommande, tvärtom ser han det som en ständigt 

närvarande rikedom och "frihet" som är både grundvalen för vår exi

stens som unika och (själv-)medvetna individer och förutsättningen för 

att något nytt ska kunna skapas.7 Därför är mötet, mellan individer, tex

ter, språk osv. så centralt i Bachtins tänkande. 

3 ibid. 
4 ibid. 
5 ibid. 
6 Detta resonemang hos Bachtin redovisas i Katherina Clarks och Michael Holquists bio

grafi, Mikhail Bakhtin, 1984, kap. "Architectonics of Answerability". Där refereras en skrift 

av Bachtin från 1919 med samma titel, ännu inte översatt till något västeuropeiskt språk, 

där bl. a. medvetandets problem behandlas. 

Jfr. även ovan, kap. "Michail Bachtins romanteori", det "muntra överskott" Bachtin an

ser vara konstitutivt för romanhjälten är en aspekt av samma resonemang. 
7 Att "skapa" är dock inte att "fritt uppfinna" påpekar Bachtin. En författare har aldrig 

full kontroll över sina diktade gestalter, ty: "Every creative act is determined by /.../the 

structure of its object, and therefore permits no arbitrariness; in essence it invents nothing, 

but only reveals what is already present in the object itself'. Bakhtin, 1984 s. 65. Med 

"object" avses inte "ting" utan undersökningsobjekt i vid mening, alltså även genrer, tanke

strukturer osv. 
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Att mötet är en central kategori för den tänkare som ar känd som dia-

logicitetens och intertextualitetens utforskare är kanske inte så anmärk

ningsvärt. Det intressanta är att detta i så hög grad har gjort honom till 

just litteraturforskare. På ett produktivt sätt förmår han vara både histori

ker och teoretiker, samtidigt. Och jag tror att det är först när man för

står mötets centrala plats i Bachtins tänkande, som man kan förstå hans 

stora känslighet för erfarenhetens, nuets och det historiska ögonblickets 

betydelse för all meningsproduktion. 

Skulle man sammanfatta de frågor med vilka Bachtin närmar sig lit

teraturen skulle man finna att han inte frågar vad litteratur, en genre 

eller ett verk är, utan snarare vad den gör, när, var, hur eller varför. 

För vem är verket skrivet, till vem är dess tilltal riktat, vad är det ett 

svar på? Vi kommunicerar med hjälp av existerande språk och tanke

strukturer. Men vi kommunicerar inte dessa strukturer utan vi kommu

nicerar värderingar som hela tiden överskrider tillkomstsituationen. Det 

betyder att människan liksom hennes handlingar och värderingar kan 

definieras som samtidigt fullständigt socialt förankrade och fullständigt 

unika. 

Konsekvenserna av detta synsätt för litteraturvetenskapens vidkom

mande är kanske inte alldeles uppenbara. En enkel jämförelse mellan 

Bachtin och en annan forskare som också har arbetat mycket med roma

nen och och dess subgenrer, nämligen Peter Brooks, kan illustrera det 

specifika i Bachtins tillvägagångssätt. 

Brooks ser litteraturen och dess former som lika många uttrycksmöj

ligheter för behovstillfredsställelse för författaren eller läsaren vid en viss 

tidpunkt. Med den förutsättningen arbetar han i t. ex. The Melodramatic 

Imagination, där han analyserar melodramen i termer av dess användbar

het för att ställa eller lösa sekulariseringen som socialt, psykologiskt och 

fenomenologiskt problem vid en viss historisk tidpunkt.8 Men även om 

han alltså vill se de enskilda verken i sitt historiska sammanhang, finns 

där hela tiden ett ahistoriskt apriori i hans utläggning av detta samman

hang. 

Mellan författaren och texten, eller mellan texten och läsaren, förutsät

ter Brooks en bakomliggande och därför primär orsak till verket, och 

denna använder han som förklaringsgrund. I hans fall rör det sig om 
"uttrycksbehov" som han alltså ger en psykologisk eller psykoanalytisk 

definition. Här blir han tvungen att stödja sig på sin egen samtids teori

8 Brooks, P., The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama and the Mode of 

Excess, 1976. 
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bildning på området. Då inträffar det paradoxala att detta aprioriska och 

ahistoriska element kommer att bli det primära i det sammanhang som 

ska utredas, samtidigt som det undandrar sig prövning eller granskning 

i den konkreta analysen av ett verk. Litteraturen blir därför för Brooks 

något som utspelar sig mellan men bortom författaren och verket, eller 

mellan men bortom läsaren och verket. 

Så ser också den tankegång ut som också ligger till grund för det vi 

känner som misstankens hermeneutik, liksom också för den litteratur

forskning som bedrivs inom ramarna för ett psykoanalytiskt eller ett hi-

storiematerialistiskt betraktelsesätt. Försvaret för ett sådant tillväga

gångssätt ligger i att man tänker sig att alla föreställningar, yttranden, 

åsikter osv. kan betraktas som ideologiska konstruktioner. Kritikerns 

uppgift anses då vara att frilägga den underliggande konflikt som det 

manifesta yttrandet antas försöka lösa eller blunda för. Jag vill inte förne

ka att yttranden kan betraktas på detta sätt, men att enbart göra det 

framstår för mig som alltför reduktivt. 

Gemensamt för dessa forskningstraditioner är att de förutsätter att det 

studerade objektets förhistoria är eller kan vara känd, eftersom objektets 

förhistoria antas kunna rekonstrueras med hjälp av de "lagar" som styr 

psykets (eller samhällets, historiens) struktur. Den teori man grundar sin 

analys på kommer alltså också att fungera som facit. Analysen av de 

konkreta verken eller historiska ögonblicken kan då visserligen medföra 

en fördjupning eller nyansering av tidigare kunskaper. Däremot är det 

svårare att beakta, betrakta eller finna något egentligt nytt i det objekt 

som studeras, eftersom man varken förutsätter eller söker det nya eller 

det oväntade. Det man söker är bekräftelse. — Bachtin beskriver detta 

tillvägagångssätt så här: 

Quite frequently, methods of explanation and interpretation are reduced 

to this kind of disclosure of the repeatable, to recognition of the already 

familiar, and, if the new is grasped at all, it is only in an extremely impove

rished and abstract form. Moreover, the individual personality of the crea

tor (speaker), of course, disappears completely. Everything that is repea

table and recognizable is fully dissolved and assimilated solely by the cons

ciousness of the person who understands: in the other's consciousness he 

can see and understand only his own consciousness. He is in no way en

riched. In what belongs to others he recognizes only his own.9 (Min kurs.) 

Ur Bach tins perspektiv är detta tillvägagångssätt detsamma som att 

"döda", dvs. att reifiera det levande objektet och förvandla det till ett 

9 Bakhtin, M.M., Speech Genres & Other Late Essays, 1986, s. 142 f. 
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dött ting".10 Att "misstro" det manifesta yttrandet är att inte ta det på 

allvar som ett uttalande ur en ansvarig position, fallt av ett självständigt 

och ansvarigt subjekt. Som jag förstår detta betyder "att inte ta det på 

allvar" detsamma som att beröva det studerade objektet (en person, ett yttran

de, en idé, en genre, ett litterärt verk), dess framtid, och därmed också dess 

levande nu. Det sker när man berövar det dess förflutna i och med att man 

tror sig sitta inne med facit till detta. Därmed berövar man också objek

tet dess unicitet. 

Varje tid har sin föreställning om framtiden, och varje yttrande in

begriper i sig sin unika föreställning om framtiden. "Framtiden" är allt

så en aktivt verksam faktor i varje yttrande, den är en av de instanser 

som formar yttrandet och dessutom en av de instanser som yttrandet 

riktas mot i sitt tilltal. Och denna "föreställda framtid" sammanfaller 

ingenstans med yttrandets "faktiska framtid", dvs. med den för eftervärl

den kända tidsrymd som ligger mellan den tidpunkt när yttrandet fali

des och forskarens nu. 

Som jag ser det är ett problem med t. ex. misstankens hermeneutik 

att det manifesta yttrandet inte kan beaktas och bemötas. Man intresse

rar sig bara för att det är en ideologisk konstruktion, men underlåter 

att bedöma om det konkreta yttrandet är ett bra eller ett dåligt lös

ningsförslag. Eftersom alla yttranden betraktas som i princip likvärdiga, 

alla är ideologiska konstruktioner, kan man inte på allvar diskutera 

deras sanningshalt, liksom man heller inte som forskare kan låta sig bli 

"berörd" utan att det i sin tur verkar "misstänkt", dvs. som ideologisk 

blindhet. 

Det manifesta yttrandet är emellertid det enda som vi kan bemöta med 

våra egna erfarenheter och materiella uttryck. Det betyder att det mani

festa yttrandet är en instans som initierar skeenden. Det äger alltså en 

existens som är lika verklig som strukturens men som tillhör en annan 

nivå. Och de är inte så direkt kopplade till varandra att den ena nivån 

kan definieras som primär i förhållande till den andra. Båda nivåerna 

måste beaktas i sin egen rätt. "Mellan" dem finns det som Todorov, 

med hänvisning till Bachtin, talar om som den absoluta frihetens katego

ri, den mening som är en följd av att den unika individen befinner sig i 

världen och i strukturen och yttrar sig ur denna position. 

10 Bakhtin, 1986, s. 110 ff. Se även Bakhtin, M., 1984, s. 285. Där beskrivs den "monologis

ka aktiviteten", vilket detta förhållningssätt är jämförbart med, i förhållande till det objekt 

som omtalas som "the activty that finalizes, materializes, explains, and kills causally". 

Sidhänvisningar till detta arbete ges i resten av detta kapitel i den löpande texten. 
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Bachtins tillvägagångssätt, så långt jag har förstått det, ska inte ses 

som motsatsen till t. ex. misstankens hermeneutik. Snarare är det så, 

vilket Todorov påpekar, att både utgångspunkten och syftet med hans 
arbete är ett annat. Bachtins sätt att arbeta kan grovt skisseras på följan

de sätt. Han utgår från att författaren möter en situation som på något 

sätt kräver hans unika svar eller tilltal. Författaren är hänvisad till att 

använda sig av befintliga genrer eller språkliga strukturer för att utforma 

sitt svar eller, om man så vill, sina frågor. Olika genrer tillåter emeller

tid bara vissa (genrespecifika) frågor eller sätt att ställa dessa på. Men 

i och med att författaren för sina egna syften använder sig av de möj

ligheter som en genre erbjuder, förskjuts alltid i någon mån relationen 

mellan olika strukturella element inom genren. Varje användare kommer 

att förändra den genre han eller hon arbetar inom. Genren ger alltså 

ramarna. Men genom att ställa de frågor som dessa möjliggör, påverkas 

och utvecklas också genren. 
Bachtin arbetar således hela tiden med dubbla fokus. Dels fokuseras 

det som händer med och inom det litterära systemet när dess genrer och 

strukturer tas i anspråk. Dels fokuseras det som händer med själva frå

gorna, existentiella eller andra, när de ställs inom en given genre. För 

t. ex. romanstudiet innbär detta att det inte i första hand gäller att fast

ställa vad romanen är, utan snarare vad den gör, vad den kan användas 

till. Eller rättare, frågorna ställs samtidigt och blir därigenom en ny frå

ga, ett "vad-hur". Därigenom förskjuts också perspektivet på villkoren 

för skapandet och för den mänskliga tillvaron så mycket, att både forsk

ningsobjektet och forskningens syfte kommer att definieras på ett nytt 

sätt. Fokus är alltså själva mötet mellan liv och litteratur. Det är detta 

spänningsfält som tilldrar sig litteraturforskaren Michail Bachtins intres

se. 

Den dialogiska romanen 

Man kan kanske fa den uppfattningen att alla romaner måste vara dialo

giska, om man utgår från den tvåfaldiga romandefinition som jag har 

använt i det föregående. Som vi minns vill Bachtin för det första se roma

nen som den genre som ifrågasätter etablerade genrer och ideologier i 

ett kunskapssökande projekt. Detta skiljer romanen från eposets minnes

bevarande projekt. För det andra betonar han att romanen, till skillnad 

från lyriken, är hänvisad till att vara ett "indirekt tal", eftersom ett av 

romanens projekt är att re-presentera den andres tal som den andres, dvs. 
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som hjältens och inte som författarens eget tal.11 Romanförfattaren är 

hänvisad att göra detta genom sin egen diskurs. 

Detta borde, kan det kanske tyckas, innebära att alla romaner per 

definition måste vara dialogiska. Ett kunskapssökande förhållningssätt 

är potentiellt dialogiskt, och att representera den andres tal förutsätter 

en medvetenhet om att det tillhör just en annan, dvs. någon som författa

ren är tvungen att förhålla sig till på ett dialogiskt sätt. Men alla roma

ner är inte dialogiska, och Bachtin gör sig stor möda att demonstrera 

skillnaden mellan den monologiska och den dialogiska romanen. Histo

riskt sett är det den monologiska romanen som totalt har dominerat fal

tet. I Dostojevskijs romaner finner han att något nytt har etablerats, 

Bachtin kallar dem dialogiska. 

Skillnaden mella dubbelstämmighet och dialogicitet 

Det kan därför nu vara skäl att granska vad det är som i grunden utmär

ker en dialogisk roman. För att det ska bli tydligt att dialogicitet handlar 

om ett särskilt sätt att förhålla sig från författarens sida, och inte pri

märt kan definieras efter formella eller stilistiska kvaliteter i texten, vill 

jag fästa uppmärksamheten på den kvalitativa skillnaden mellan dubbel

stämmighet och dialogicitet. Det är då framför allt en omständighet som 

är viktig att hålla i minnet, nämligen att det faktum att en diskurs är 

dubbelstämmig inte med nödvändighet behöver innebära att den är dia

logisk. 

I min analys av Loewenhistorier har det element i romanens framställ

ningssätt som kan kallas dubbelstämmighet varit aktuellt. Liksom inte 

alla romaner behöver vara dialogiska är inte heller alla romaner dubbel-

stämmiga trots den ovan angivna definitionen av romanens diskurs. 

Trots att alla ord vi använder är ord som redan är i användning och 

därigenom har fatt sina innebörder definierade, kan denna dubbelstäm

mighet tas i bruk mer eller mindre aktivt. En aktivt dubbelstämmig dis

kurs kan användas för att ifrågasätta eller misstänkliggöra den som ta

lar, t. ex. uppriktigheten eller graden av insikt i det han eller hon säger. 

En aktivt dubbelstämmig diskurs kan också användas för att markera 

en sökande eller prövande hållning hos romanhjälten. I en jagroman kan 

det dessutom vara en fördel att, som vi har sett i analysen av Loewen-

11 För en definition romanens dubbelstämmiga diskurs, se ovan, avsnitten "Romangenrens 

förmåga att synliggöra relationer", samt "Romanens ironi och dubbelstämmighet". 
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historier, använda denna teknik för att på ett smidigt sätt redovisa hur 

omgivningen förhåller sig till hjälten, utan att någon speciell persons 

seende behöver återges. En dubbelstämmig diskurs kan alltså användas 

för att s.a.s. indirekt karaktärisera eller avslöja gestalter och situationer. 

Författaren kan därigenom manifestera en nivå som tillåter oss att se 

mer än den fiktiva gestalt som för tillfallet står i fokus eller "för ordet". 

Författaren kan också använda en dubbelstämmig diskurs för att "här

ma" olika dialekter eller sociolekter, för att representera gestalternas 

sätt att tala och tänka, vilket är en vanlig teknik även i den monologiska 

romanen. Även en roman som i hög grad är dubbelstämmig kan alltså 

vara monologisk. 

Dubbelstämmigheten befinner sig så att säga på ordens nivå och har 

att göra med författarens vilja eller förmåga låta flera olika värderingar 

vara samtidigt närvarande i den manifesta yttrandet. Det handlar alltså 

om att den andres ord återges så att det hörs att det är den andres, trots 

att det är integrerat i den egna diskursen. Därmed görs två positioner, 

två förhållningssätt synliga samtidigt. 

Dialogiciteten däremot, har att göra med författarens förhållningssätt 

till sina diktade gestalter och deras inneboende, genrebundna logik. Ett 

dialogiskt förhållningssätt innebär framför allt att betrakta och behandla 

det som omtalas eller utforskas som ett självständigt subjekt, dvs. som 

något eller någon som är i stånd att svara utifrån sin specifika position 

och erfarenhet. Med andra ord, författaren använder inte de fiktiva ge

stalterna eller företeelserna enbart för att exemplifiera sina egna teser 

eller föreställningar, utan fiktionen används i första hand för att pröva 

deras och därmed också de egna föreställningarnas giltighet. 

Romanförfattarens relation till sina fiktiva gestalter 

I sin analys av Dostojevskijs estetik har Bachtin även en omfattande teo
retisk utredning av författarens radikalt annorlunda relation till roma

nens gestalter och deras diskurs i den dialogiska respektive den monolo

giska romanen. Författarens förhållningssätt påverkar inte bara roma

nens tematik utan också den tillägnelse och förståelse som är möjlig för 

läsaren. 

För att visa på Dostojevskijs arbetsmetod använder Bachtin bl. a. 

Anteckningar från ett källarhål som exempel. Det källarmannen gör är att 

han grälar med alla de omdömen som andra har fallt eller kan tänkas 

falla om honom. Han försöker vederlägga dessa för att själv ta makten 
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över bilden av sig själv, han försöker göra sin självdefinition till den slut

giltiga. Konsekvensen blir en ond cirkel som aldrig kan avslutas eftersom 

det slutgiltiga ordet aldrig kan uttalas. Bachtin skriver: 

He knows that he has the final word, and he seeks at whatever cost to re

tain for himself this final word about himself, the word of his self cons

ciousness, in order to become in it that which he is not. His consciousness 

of self lives by its unfinalizability, by its unclosedness and its indetermi-

nancy. (s. 53) 

Även om källarmannen alltså far sista ordet kan han aldrig nå det slut

giltiga ordet, det Bachtin kallar "the ultimate word" (s. 293) om sig själv. 

Bachtin påpekar också att en konsekvens av det sätt på vilket denna 

roman är konstruerad blir att det inte bara är källarmannen som inte 

kan nå det slutgiltiga ordet: inte heller romanen kan avslutas i traditio

nell mening. På samma sätt som källarmannens ordsvada kan den bara 

avbrytas, inte "fullbordas".12 

Bachtins poäng är att det oavslutbara gräl som källarmannen befinner 

sig i med sig själv inte bara är en egenhet i hans personlighet, utan att 

öppenheten eller "oavslutbarheten" är konstitutivt för Dostojevskijs ge

staltning av källarmannen och dessutom för hela romanen. Oavslutbar

heten definierar, eller är en konsekvens av, beroende på hur man vill se 

tillkomstsituationen, författarens relation till sina gestalter. Som Bachtin 

ser det ger Dostojevskijs arbetsmetod en aldrig tidigare skådad "frihet" 

och "självständighet" åt romanens gestalter, en självständighet som 

medger att de kan tala i egen sak och på sina egna villkor. 

Bachtin betonar att det som avgör graden av frihet eller autonomi för 

romangestalternas del inte har att göra med ytliga kompositionella ele

ment som huruvida det finns en berättare eller inte, om berättelsen ut

förs i första eller tredje person eller om den är konstruerad som scener 

där författarens diskurs inskränker sig till "scenanvisningar". Syftet med 

kompositionella grepp som dessa är att dölja eller försvaga den direkta 

författardiskursen. Men dessa, säger Bachtin, "do not tackle the essence 

of the problem;/författarens relation till romangestalterna/ their under

lying artistic meaning can be profoundly different, depending on the 

different artistic tasks they perform." (s. 57) 

Det faktum att Dostojevskij enligt Bachtin inte nöjer sig med att pre

12 Ett verk kan dock vara mer eller mindre "fullbordat". Bachtin påpekar t. ex. att Brott 

och straff har "a conventionally literary, conventionally monologic ending." (s. 39) Det väsentliga 

är att någon nivå i romanen förblir "oavslutbar". Detta far jag anledning att återkomma 

till med anledning av de romaner som här analyseras. 
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sentera olika utifrånsedda åsikter eller förhållningssätt och värdera eller 

förklara dem utifrån sitt perspektiv, utan att han tar sin utgångspunkt i 

romangestalternas självförståelse, tvingar honom att inta det Bachtin 

kallar "a radically new authorial position" (s. 57). Det första och viktigaste 

krav denna nya författarposition ställer på författaren är att han måste 

upprätthålla en absolut distans till sina romangestalter, något som inte 

krävs eller ens är möjligt i den monologiska romanen om den inte ska 

framstå som motsägelsefull eller oklar.13 Om den absoluta distans som 

måste upprätthållas mellan författare och romangestalt i den dialogiska 

romanen skriver Bachtin: 

Self-consciousness, as the artistic dominant in the construction of the he

ro's image, is by itself sufficient to break down the monologic unity of an 

artistic world — but only on condition that the hero, as self-conscious

ness, is really represented and not merely expressed, that is, does not fuse 

with the author, does not become the mouth-piece for his voice; only on 

condition, consequently, that accents of the hero's self-consciousness are 

really objectified and that the work itself observes a distance between the 

hero and the author, (s. 51) 

Denna absoluta distans mellan författare och romanhjälte resulterar i 

något som Bachtin med en metafor beskriver som "a novelistic counter

point", (s. 43) där författarens personliga livsyn kommer att fungera som 

endast ett kontrapunktiskt element i den helhet som romanen utgör. 

Denna beskrivning av författarens relation till sina fiktiva gestalter i 

den dialogiska romanen har blivit föremål för både kritik och missför

stånd.14 Bachtin kan ibland ge detta förhållande formuleringar som ur 

teoretisk synpunkt är svårgenomträngliga, t. ex. i ett påstående som det

ta om Dostojevskijs metod: 

The author retains for himself no essential "surplus" of meaning and en

ters on an equal footing with Raskolnikov into the great dialogue of the 

novel as a whole, (s. 75, min kurs.) 

Så har t. ex. Todorov menat att en fullständigt jämbördig relation mellan 

författaren och hans fiktiva gestalter per definition är omöjlig, eftersom 

13 Jfr. nedan, diskussionen om tendensromanen i avsnittet "Den monologiska romanen". 
14 Bachtin var själv medveten om att hans analys kunde vara svår att följa. De anteckning

ar, vilka publicerats som ett appendix till den reviderade upplagan av studien i Dostojev

skijs estetik, föregås av en kommentar av Caryl Emerson, som skriver: "...the position of 

the author in relation to the hero /.../ was for Bakhtin especially in need of clarification. 

The position of the author in the polyphonic novel, Bakhtin wrote to his disciple and collea

gue V.V. Kozhinov /.../, 'has more than anything else given rise to objections and misun

derstanding.' " (s. 283) 
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det är författaren och inte romangestalterna som är verkets skapare och 

organisatör.15 Det är lätt att ge Todorov rätt, romangestalterna är be

roende av författaren för sin existens medan det omvända inte gäller. 

Men tittar vi närmare på den nyss citerade passagen, ser vi att det var

ken är makten över den kreativa processen eller makten över den in

formation som tillhandahålls, som Bachtin menar att författaren och 

romangestalten delar på lika villkor, utan makten över meningen, över 

värderingen av de problem som romanen ställer. I värderingsprocessen 

ställer sig Dostojevskij på samma nivå och med samma anspråk på giltig

het för sina åsikter som han "tillerkänner" eller "inser" att romangestal

terna har. 

Men Todorov tycks också mena att om det faktiskt förhöll sig så, som 

Bachtin hävdar, att Dostojevskij låter sina romangestalter tala i sin egen 

rätt, dvs. med samma rätt som han själv talar, så skulle konsekvensen 

också bli att alla framställs som om de hade lika rätt. Han menar vidare 

att detta skulle innebära att författaren antingen tvingades till fullstän

dig passivitet i relation till sina fiktiva gestalter, eller att den värld han 

framställer skulle präglas av fullständig relativism.16 

På denna punkt är Bachtin emellertid väldigt klar. När han diskuterar 

varför det dialogiska förhållningssättet inte tvingar romanförfattaren till 

passivitet formulerar han sig på följande sätt: 

Our point of view in no way assumes the passivity on the part of the aut

hor, who would then merely assemble others' points of view, others' truths, 

completely denying his own point of view, his own truth. This is not the 

case at all; the case is rather a completely new and special interrelations

hip between the author's and the other's truth. The author is profoundly 

active, but his activity is of a special dialogic sort. It is one thing to be acti

ve in relation to a dead thing /.../ and another thing to be active in relation 

to someone else's living, autonomous consciousness. This is a questioning, provo

king, answering, agreeing, objecting activity; that is, it is dialogic activity 

no less active than the activity that finalizes, materializes, explains, and 

kills causally, that drowns out the other's voice with nonsemantic argu

ments. (s. 285) 

I den dialogiska romanen går alltså författaren också in med sin egen 

röst, det är inte bara de andras röster som hors, men, och det är det vikti

ga, inte heller bara hans egen. — Förmodandet att författarens förhåll

ningssätt till den polyfona romanen och, i förlängningen, till den dialogis

15 Todorov, 1987, s. 80. 
16 Todorov, 1987, s. 77 ff. 
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ka, också måste bli relativistiskt, om Bachtins beskrivning gäller, argu

menterar Bachtin också mot: 

We see no special need to point out that the polyphonic approach has 

nothing in common with relativism (or with dogmatism). But it should 

be noted that both relativism and dogmatism equally exclude all argumen

tation, all authentic dialogue, by making it either unnecessary (relativism) 

or impossible (dogmatism), (s. 69) 

Poängen är alltså att i den dialogiska romanen re-presenterar författaren 

den andres diskurs, den andres idéer, för att kunna gå i dialog med dem. 

Och för att det ska bli möjligt är det nödvändigt att en absolut distans 

upprätthålls mellan romanförfattaren och hans fiktiva gestalter. Därför 

är det den monologiska romanen, och inte den dialogiska, som präglas 

av den distanslöshet mellan författare och romangestalter som relativise-

rar och passiviserar. Om idéernas ställning i den monologiska romanen 

skriver Bachtin: 

Whatever these authorial ideas, whatever function they fulfill, they are not 

represented: they either represent and internally govern a representation, or 

they shed light on some other represented thing, or, finally, they accompa

ny the representation as a detachable semantic ornament. They are expressed 

directly, without distance. And within the bounds of that monologic world 

shaped by them, someone else's idea cannot be represented. It is either 

assimilated, or polemically repudiated, or ceases to be an idea. (s. 84)17 

Vad det handlar om i den dialogiska romanen är att författarens relation 

till gestalterna baseras på en samtidig distans till och en grundläggande 

respekt för integriteten hos den eller det som skildras. Därför blir det ovik

tigt om romangestalterna skildras "inifrån" eller "utifrån", om skildring

en är "scenisk" eller "beskrivande". Inte heller handlar det om huruvida 

de är skildrade med sympati eller antipati. Poängen är att författaren 

går in med sin egen erfarenhet och låter sig provoceras, ställer sig i dia

log med romangestalterna. 

17 Jfr. även följande definition av idéns funktion i den monologiska romanen: "In such a 

/monologic/ world everything ideological falls into two categories. Certain thoughts — true, 

signifying thoughts — gravitate toward the author's consciousness, and strive to shape 

themselves in the purely semantic unity of a worldview; such a thought is not represented, 

it is affirmed; /—/ Other thoughts and ideas — untrue or indifferent from the authors point 

of view, not fitting into his worldview — are not affirmed; they are either polemically repu

diated, or else they lose their power to signify directly and become simple elements of cha

racterization". (s. 79 f.) 

222 



Dostojevskijs "konstnärliga dominant" och Hjalmar Bergmans 

Det nya med Dostojevskijs romaner finner Bach tin i hans förmåga att 

gestalta sina romanfigurers självförståelse, dvs. den process varigenom 

de uppfattar sig själva och sin omgivning. Framförallt ligger det nya i 

det faktum att Dostojevskij inte primärt gör detta för att ge en mer ut

tömmande karaktäristik av sina gestalter, en karaktäristik av gestalterna 
som objekt. Bach tin påpekar att det som tycks leda Dostojevskij i hans 

utformning, eller kanske snarare utforskning av gestalterna inte är frågan 

"Who is he?". I stället är intresset inriktat på "how the world appears 

to his hero, and how the hero appears to himself' (s. 47). Det Bachtin 

kallar "the artistic dominant" (s. 51) i Dostojevskis arbetsmetod är hans 

förmåga att gestalta sina hjältars självförståelse, eller rättare, deras 

"självmedvetande i tillblivelse" ur deras subjektsposition. 

Det dialogiska förhållningssättet tycks alltså ge möjlighet till en sär

skild sorts realism. Så kan vi kanske förstå varför Dostojevskij ger sina 

romangestalter, inklusive sina ideologiska "motståndare", så "osanno

likt" goda argument. Gestalterna är inte sannolika i den meningen att 

de är avbilder av verkliga personers faktiska sätt att tala. Däremot är 

deras ord sanna i förhållande till den erfarenhet som de förkroppsligar 

i romanerna. Att Dostojevskij ställer orden till deras förfogande kan 

därför förstås som ett led i den process som Bachtin kallat gestaltningen 

av deras "självmedvetande i tillblivelse". Han så att säga lyssnar till 

vad de skulle ha sagt om de hade kunnat tala, och låter oss läsare höra 

det. 

Bach tins monografi över Dostojevskijs estetik är i långa stycken en 

teoretisk utredning över vad det är som skiljer den monologiska romanen 

från den dialogiska. Bachtin använder nämligen det han kallat Dostojev

skijs "konstnärliga dominant" som referenspunkt och tema även för sin 

egen analys av den dialogiska romanens specifika karaktär. Detta gör 

det något vanskligt att överföra hans slutsatser om den dialogiska roma

nen till analyser av en författare vars konstnärliga dominant inte är den

samma som hos Dostojevskij. 

Bach tins analys ger emellertid så användbara redskap, att jag trots 

dessa vanskligheter menar att det är värt att använda dem för en analys 

också av Hjalmar Bergmans romankonst. Även om deras konstnärliga 

dominant inte är densamma så finns en påtaglig släktskap mellan dessa 

författare. För åskådlighetens skull har jag därför försökt urskilja en jäm

förbar konstnärlig dominant i de av Bergmans romaner som jag har valt 

att analysera. 
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Dostojevskijs gestalter är inbegripna i ändlösa självbetraktelser, i en 

process där de in absurdum föröker ta makten över sin självdefinition. 

Även om de också ständigt befinner sig i öppna eller inre samtal med 

sin omgivning, är deras självklara utgångspunkt och fokus för intresse 

det egna jaget. Även hos Bergman pågår en process av självförståelse 

och självdefinition. Men utgångspunkten och blickens riktning är en 
annan. Det perspektiv som dominerar i Bergmans romaner är vad jag 

skulle vilja kalla "blicken på det/de andra". Denna bestämning har an

knytning till det som i föregående kapitel diskuterades som "det tomma 

utanförskapets" problematik. 

Huvudpersonen i Bergmans romaner försöker eller tvingas se och för

stå sin egen situation och relation till den/det andra. Det är den/det 

andra, och inte det egna jaget, som är utgångspunkten för huvudpersonens 

sjävförståelseprocess både i Loewenhistorier och i En döds memoarer. Till 

detta "andra" relaterar sig huvudpersonen och försöker finna en identi

tet och möjlighet till delaktighet i ett socialt sammanhang. Detta "and

ra" ges högre prioritet än den egna positionen, blicken på det/de andra 

är det som kommer att dominera perspektivet. Konsekvensen i dessa 

romaner är att det betraktande subjektet blir sekundärt i förhållande till 

den eller de instanser som det relaterar sig till och som ger det mening. 

Förhållandet rymmer alltså också en existentiell dimension, men framför 

allt vill jag med denna bestämning fasta uppmärksamheten på att det 

är riktningen för denna blick, för perspektivet och värderingsramarna i 

romanerna som är viktig. 

Den monologiska romanen 

I den dialogiska romanen kan, som vi har sett, det slutgiltiga ordet ald

rig uttalas. Om framställningen däremot är utformad så att den förefal

ler inte bara söka utan också utlova ett "slutgiltigt ord", dvs. det som 

Bachtin kallar "the ultimate word", en yttersta förklaring eller en uppen

barad sanning om hur allt hänger ihop och därmed bör förstås, måste 

framställningen betraktas som monologisk. Det primära projektet för den 

monologiska framställningen är inte att ställa frågor eller att utröna sam

manhang, den behöver inte och söker inte "den andres" svar. I stället 

är den monologiska framställningen utformad som en exemplifiering av 

den eller de teser som författaren önskar framföra. Därför kan tendens

romanen sägas vara en extrem form av det monologiska framställnings

sättet. Bachtin menar att detta utmärks av en särskild sorts "dövhet" i 
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relation till omgivningen. 

Monologism, at its extreme, denies the existence outside itself of another 

consciousness with equal rights and equal responsibilities, another I with 

equal rights {thou). With a monologic approach /.../ another person remains 

wholly and merely an object of consciousness, and not another conscious

ness. No response is expected from it that could change everything in the 

world of my consciousness. Monologue is finalized and deaf to the other's 

response, does not expect it and does not acknowledge in it any decisive 

force. /—/ Monologue pretends to be the ultimate word. It closes down the 

represented world and represented persons, (s. 292 f.) 

De frågor som är relevanta att ställa till en roman konstrueras i hög grad 

av romanen själv. I en monologisk idéroman av t. ex. Sigfrid Siwertz' 

Selambs\ 1920, typ ger författaren sken av att själv besitta överblicken 

och den slutgiltiga lösningen, det som Bachtin kallar "the ultimate 

word". Siwertz har inte valt att berätta om familjen Selambs för att den 

är märkvärdig och ovanlig, inte heller för att den framstår som svår

begriplig och för att han själv önskar att, tillsammans med läsaren, för

stå mer genom att utforska dem. Siwertz berättar Selambs' historia för 

att han i den ser ett tydligt och varnande exempel på egoismens faror för 

samhället och för individen. Siwertz låter läsaren förstå att han vet vad 

Selambs' tragiska utveckling beror på. Även om hans romangestalter 

inte inser det, är det alltså aldrig någon tvekan om att Siwertz tror sig 

veta och kunna visa när eller var varje enskild familjemedlem borde eller 

hade kunnat välja annorlunda. Siwertz förespeglar alltså läsaren att han 

besitter sista ordet, att han har den nödvändiga eller tillräckliga insikten 

i familjens historia, och de krafter som varit verksamma i den, för att 

tillfredsställande kunna förklara det som hände. Vilket han också gör — 

om man delar Siwertz' tro och värderingar.18 

Det säregna med Bergmans romaner däremot, är att framställningen 

kan vara så övertygande att ett skeende förefaller både nödvändigt och 

oundvikligt, oavsett hur man förhåller sig till framställningens ideologis

ka förutsättningar. Därför handlar det inte här om att accepera eller för

kasta de föreställningar som ligger till grund för framställningen för att 

18 Det monologiska perspektivet gör Selambs till en typisk tendensroman. Jfr. Bachtin: 

"Where the representation is oriented entirely toward ideological deduction, we have an 

ideational philosophical novel /.../ or — in the worst instance — simply a crudely tenden

tious novel." (s. 83) 

Eftersom den monologiska romanen konstrueras på basen av författarens "idé", upplevs 

den monologiska roman där en annan idé än författarens gör sig gällande som ologisk, 

dvs. som ett (även konstnärligt) misslyckande. Jfr. Bakhtin, 1984, s. 82. 
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romanen ska "fungera". Det som i stället händer är att man som läsare 

börjar ifrågasätta händelseförloppets nödvändighet i relation till sina 

egna försanthållanden, som därför också blir involverade och ifrågasatta. 

Kort sagt, Bergmans romaner tvingar fram en dialog med läsaren medan 

Siwertz' romaner inte gör det. Siwertz' roman riktar läsarens blick mot 

slutet och mot författaren själv, mot hans slutgiltiga ord och förklaring, 

medan Bergmans romaner, och då särskilt 10-talsromanerna, föranleder 

läsaren att söka sitt eget ord. 

Den kritikerhållning som i första hand frågar efter författarens åsikter 

eller avsikter måste betraktas som relevant inför en romantyp som Si

wertz'. Som jag ser det ligger det i själva romankonstruktionen att det 

förhåller sig så. Det är nämligen just författarens avsikter och åsikter 

som det är hela romanens projekt att framställa och som bestämmer 

hur den är konstruerad. Att utreda dessa blir drivkraften både för be

rättelsen och för läsningen. Därför tenderar läsaren också att identifiera 

textsubjektet med den biografiske författaren, vilket är vad jag har gjort 

här. 

Det dialogiska momentet i Loewenhistorier 

Jag har i analysen av Loewenhistorier ställt mig tveksam till om romanen 

som helhet kan betraktas som dialogisk, och då argumenterat för att det 

snarast är så att Loewen har "tvingats" till dialogicitet, och att detta ger 

diskursen en dubbelstämmig karaktär, medan romanens berättelse i hu

vudsak förblir monologisk. 

Om man betraktar Loewenfiguren som en tematisering av berättarens 

position och Loewenhistorier som en tematisering av berättandets förutsätt

ningar och möjligheter i en dialogisk respektive en monologisk framställ

ning kan vi urskilja följande mönster. I de två första kapitlen strävar 

Loewen att inta en monologisk position i förhållande till sitt liv och sin 

berättelse. Men även om detta är hans strävan, blir hans förhållnings

sätt i praktiken dialogiskt, liksom hans berättelse. Detta gäller emellertid 

bara i de två första kapitlen, där han vill framställa sin version, sin berät

telse om sitt liv, som giltig och meningsfull. Med utgångspunkt i sin 

berättelse försöker han ta makten över den situation där han för tillfallet 

befinner sig. Texten visar hur Loewens försök att konstruera den monolo

giska berättelse som kunde ge det slutgiltiga beskedet om hans belägen

het omintetgörs av själva det faktum att han samtidigt lever i det nu där 

han utformar sin berättelse. De händelser som tilldrar sig i detta nu 
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påverkar honom och därmed förändras också hans berättelse. Loewen 

tvingas därför förhålla sig dialogiskt både till sin omgivning och till sin 

berättelse. Det betyder att såväl världen som han själv ställer sig som 

ett problem för honom, ett problem som måste utforskas. Därför måste 

också det återblickande perspektivet överges till förmån för ett perspek

tiv som beaktar nuet. I detta öppna nu rymmer varje person och varje 

situation han möter en för honom okänd frånsida som han inte kan 

kontrollera, och denna påverkar både händelseförloppet och hans berät

telse. 

Trots att Loewen alltså försöker förhålla sig till och konstruera en 

monologisk berättelse blir den i praktiken dialogisk, både i sin självre-

flexiva aspekt och i relation till sin omgivning och omgivningens "be

rättelser", dvs. omgivningens språk, förståelseramar och värderingar. 

Det är på denna nivå som jag menar att Loewenflguren kan ses som 

Hjalmar Bergmans demonstration och tematisering av berättandets 

villkor, av berättandets nu — och ytterst av det monologiska berättan

dets tillkortakommanden i mötet med en annan människas livserfaren

het. 

I romanens sista kapitel försöker han inte längre etablera sanningen 

om sig själv och sitt eget liv. I stället är han det redskap varigenom san

ningen om de övriga personerna moraliska halt och gärningar, och deras 
relation till varandra, uppenbaras. I detta kapitel är det inte längre 

meningsfullt att ställa frågan huruvida Loewen själv förhåller sig dialo

giskt eller monologiskt till sin omgivning och sin berättelse. Han har 

inte längre någon valmöjlighet beträffande förhållningssätt. Loewen är 

inte bara familjen Bourmaisters tjänare, han är också författarens tjäna

re i "Gula huset". Den sanning som söks i "Gula huset" har ingenting 

med värderingar, eller kamp mellan olika förhållningssätt att göra. Det 

rör sig i stället om att lägga några faktiska omständigheter i dagen. Det 

är slutsatser som ska dras av ett fördolt sammanhang som nu läggs i 

dagen och inte värderingars giltighet ur något övergripande perspektiv 

som ska bedömas. Detektivromanens deduktiva "pussellogik" styr detta 

kapitel. 

Loewen är inte längre kluven i den som ser och den som blir sedd, och 
därför kan egentligen ingenting nytt längre hända honom. Han kan inte 
förändras. Han är alltså inte längre vare sig objekt för sin egen historia 

eller dess subjekt, som en av de instanser som påverkar dess utformning. 

Därför är detta kapitel långt mer monologiskt än de två föregående. Yt

terligare ett tecken på att så verkligen är fallet är det faktum att detta 

kapitel är "fullbordat". Det finns inget att tillägga när kampen mellan 
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de agerande är över och sista ordet har sagts. Loewen antyder visserligen 

på slutraderna att utgången av hans egen historia fortfarande är oviss. 

Den kan inte avslutas, men inte heller kan den fa någon fortsättning ef
tersom Loewen har "förstummats". Berättelsen om just de omständighe

ter som här har varit aktuella i familjen Bourmaisters historia är där

emot definitivt avslutad i och med att romanen upphör. 

Författarens förhållningssätt till Leonard Loewen 

En förutsättning för att Loewens berättande blir dialogiskt i romanens 

två första kapitel är det faktum att författaren är starkt "lojal" med hans 

berättelse. Ändå är Loewenhistorier endast delvis dialogisk. Samma ele

ment som leder till och synliggör det dialogiska momentet i Loewens 

berättelse, nämligen författarens "lojalitet", detta samma förhållnings

sätt från författarens sida gör att romanen blir bara delvis dialogisk. 

Loewen gestaltas visserligen "inifrån", det är hans subjektiva upplevelse 

som blottläggs inför läsaren. Detta gör Loewenhistorier till en "fallbeskriv

ning". Författaren går inte i dialog med Loewen. 

Det är författarens förhållningssätt som är avgörande för om en roman 

blir dialogisk eller inte. För att romanen ska bli dialogisk är det nödvän

digt att författaren upprätthåller den distans till sina fiktiva gestalter, som 

gör det möjligt för honom att betrakta dem med bibehållen respekt för 

såväl gestalternas som sin egen integritet.19 

Författarens förhållningssätt i Loewenhistorier kan nu förslagsvis sum

meras på följande sätt. Författaren skildrar inte Loewen för att han själv 

är utmanad, nyfiken på eller provocerad av honom. Han blir alltså inte 

framställd som representant för ett förhållningssätt som författaren vill 

konfrontera sig med i en process som skulle innebära ett dialogiskt pene

trerande av en problemställning, där Loewens förhållningssätt ses som 

ett allvarligt alternativ till det egna. Detta kan avläsas i sina effekter på 

läsningen: inte heller för läsaren framställer sig Loewengestalten på det

ta sätt. Han förblir en tragisk och ömklig gestalt som vi iakttar medan 

han "beter sig". Därför närmar sig Loewenhistorier på denna punkt den 
monologiska romanens sätt att framställa och förhålla sig till de idéer 

19 Bibehålls inte distansen så blir romanen med nödvändighet monologisk. Då sker något 

av följande: antingen tar den direkta författardiskursen över, och gestalterna fungerar då 

enbart eller exempel eller just fallbeskrivningar, eller så "förlorar" sig författaren i sina 

gestalter. Det senare sker t. ex. i äventyrsberättelsen, modell kiosklitteratur. 
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eller problem som presenteras.20 

Bergman går en bit på väg mot ett dialogiskt förhållningssätt till sin 

romangestalt och den föreställningsvärld som presenteras i Loewenhisto-

rier. Han gestaltar en dialogisk situation, dialogens konsekvenser i den 

faktiska situation som är Loewens, men själva gestaltningen är inte dialo

gisk. Effekten är att dialogen blir ett objekt för romanens monologiska 

utläggning. Loewen reduceras till ett objekt för romanens diskurs, trots 

att han i så hög grad är subjekt för sin egen diskurs. Därför kan Loewen 

också bli författarens "tjänare". Och eftersom författaren inte själv går 

i dialog med det skildrade objektet, förefaller alla dialogens utvägar ut

tömda vid romanens slut. Eftersom Loewen förstummas kan ingen dialog 

fortsätta där romanen slutar. 

Den samtidiga respekt och distans som är dialogicitetens förutsättning 

iakttas i Loewenhistorier, men endast turvis. Respekt präglar författarens 

förhållingssätt i de två första kapitlen, distans i det tredje. Men eftersom 

dessa aspekter inte iakttas samtidigt, kommer perspektivet på Loewen 

att vara alltför "nära", respektive alltför "distanserat" för att ett dialo

giskt förhållningssätt till honom ska kunna bli ett faktum. 

Dialogen i fortsättningen 

Redan i Loewenhistorier kunde vi sköja en långt driven dialogicitet i Loe

wens hållning till sin berättelse och till sin omgivning. I En döds memoarer 

är dialogiciteten driven ytterligare ett steg. Medan dialogiciteten demon

streras på den tematiska nivån i Loewenhistorier så tillhör den själva ro

manstrukturen i En döds memoarer. Genom att till analysen av Loewenhisto

rier lägga en analys av En döds memoarer kan en utveckling skönjas i Berg

mans författarskap och i hans gestaltning av de problemställningar som 

aktualiserades i analysen av Loewenhistorier. En avgörande berörings

punkt ligger just i romanernas berättarteknik. Därför kan även diskussio

nen om dialogicitetens roll och funktion i romankontexten föras vidare 

genom att analysera just dessa två romaner i Hjalmar Bergmans för

201 den monologiska romanen fungerar idéer enligt Bachtin på följande sätt: "In a work 

of the monologic type, a confirmed and fully valid authorial idea can perform a triple func

tion: first, it is the principle for visualizing and representing the world, the principle behind the 

choice and unification of material, the principle behind the ideological single-toned quality of 

all the elements of the work; second, the idea can be presented as a more or less distinct 

or conscious deduction drawn from the represented material; third and finally, an autho

rial idea can receive direct expression in the ideological position of the main hero" (s. 82 f.) 
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fattarskap i ett sammanhang. 

Här är ett klargörande beträffande min frågeställning på sin plats. 

Hjalmar Bergmans 20-talsromaner blev överlag mycket mera positivt 

mottagna av kritiken än hans tidigare romaner. Man kan spekulera i 
orsakerna. Delvis beror det säkert på att Bergman år 1919 haft en stor 

publikframgång med Markurells i Wadköping, och att kritiken därför räk

nade med honom som en framstående författare efter detta. Delvis kan 

det ha varit fråga om en tillvänjning hos såväl kritiker som hos publik. 

Bergman framstod kanske helt enkelt som mindre apart och bisarr när 

man väl blivit van vid hans närvaro på den litterära scenen. Men jag 

tror inte att detta är hela förklaringen. Till stor del tror jag att publik

framgången under 20-talet berodde på att han faktiskt hade ändrat sin 

romanteknik mot det monologiska, att den börjat likna det "gängse" 

sättet att skriva romaner vid denna tid. Syftet med själva romanformen 

eller berättartekniken behövde man därmed inte anstränga sig för att 

förstå. Och då kunde man också lättare lyssna till vad han hade att berät
ta. 

Det kan därför förefalla missriktat att hävda att Bergmans 10-tals

romaner är mera dialogiska än de senare, eftersom Bergman ju inte lycka

des upprätta en dialog, ett samtal, med sin samtid via dem, i samma 

utsträckning som med sina 20-talsromaner. Men det är inte heller roma

nernas eventuella dialog med sin samtid som analysen här inriktas mot, 

utan mot den dialogicitet som utvecklas inom romanen, den dialogicitet 

som har att göra med det sätt på vilket den förhåller sig till genrer, till 

fiktiva gestalter eller till olika ideologiska eller psykologiska försanthål-

landen. 

En döds memoarer är den roman som mest ingående analyserats i den tidi

gare forskningen. Romanen omfattar tre delar: "Arvet och lagen", "Léo-

nie. Ett mellanspel" och "Arvet och löftet". Titlarna antyder en religiös 

och möjligen psykologisk tematik och ett metafysiskt perspektiv. Flera 
forskare har velat se just En döds memoarer som den roman där Bergman 

utförligast lägger sin personliga livssyn i dagen. Med denna förutsättning 

arbetar Sverker Ek, Erik Hjalmar Linder mfl.21 Detta har gett en inblick 

i de problemställningar som var aktuella för Bergman och hans sätt att 

hantera dem i sin skönlitterära verksamhet. Därtill ger det en inblick i 

det sätt på vilket dessa problem formulerades i Bergmans samtid. Det 

21 Linders och Eks analys av En döds memoarer ska utförligt diskuteras i samband med min 

analys av romanen. 
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gäller särskilt de omfattande utredningar som Sverker Ek gjort av både 

den estetiska debatten, av psykologins och psykiatrins ståndpunkter vi 

den aktuella tidpunkten, och av Bergmans förhållningssätt tills denna 

teoribildning. Även om de inte själva definierar det på det sättet, kan 

man därför säga att Linder och Ek har diskuterat Bergmans "dialog" 

med sin samtid i dessa avseenden. Eftersom tillkomstögonblicket och 

författarintentionerna har kommit att ligga centralt när det gäller roma-

nanlyserna, är det emellertid framför allt Bergmans insats som "förkun-

nare" och "bekännare" som fokuserats. 

Kerstin Dahlbäck har i stället valt att renodla och analysera ett be

stämt tema i romanen.22 Hon analyserar dödsproblematiken på basen 

av de konkreta dödsgärningarnas och dödsagenternas funktionella posi

tioner och innebörder i romanen. Dahlbäck har följt händelseförloppet 

och aktörernas motiv för sina handlingar genom att göra en uttömmande 

inventering av den information som tillhandahålls om man läser roma

nen som en detektivhistoria. Dahlbäck visar att den osäkerhet som eta

bleras om romangestalternas eventuella identitet som gärningsman eller 

offer, liksom osäkerheten om deras eventuella skuld och motiv när roma

nen förstås som detektivroman, öppnar diskursen mot en mer generell 

diskussion av dödsproblematiken. 

I en senare uppsats utvecklar Dahlbäck resonemanget kring osäker

hetsfaktorn i romanen ytterligare och vill se denna som ett generellt be-

rättartekniskt drag i En döds memoarer. Det som då börjar hända är att 

utöver "förkunnaren" och "bekännaren" Bergman, även den frågande, 

sökande och prövande Bergman börjar ställas i fokus. Här använder 

Dahlbäck romanens tematisering av viljeproblematiken som exempel: 

Viljelösheten åskådliggörs genom vad man skulle kunna kalla textens tyst-

nader; Bergman använder en avancerad förkortningsteknik. Genom sinn

rikt placerade luckor i framställningen och genom en bitvis långt driven 

kompression reduceras textens manifesta innehåll medan dess outtalade, 

underförstådda, latenta, ökar. Genom denna teknik kommer både textens 

objekt och texten själv att framstå som riskabla och osäkra. Till detta bi

drar överraskningseffekterna genom inhiberade eller fördröjda förklaring

ar: lagen om orsak och verkan åsidosätts.23 

Eller med en annan formulering: osäkerheten hos läsaren om vad som 

22 Dahlbäck, K., Dödsmotivets gestaltning i Hjalmar Bergmans diktning. Studier i Blå Blommor, 

En döds memoarer och Herr Markurells död. Lic. avh., Stockholms universitet, 1971. 
23 Dahlbäck, K., "Den moderna Bergman" i Den moderne Hjalmar Bergman. Skrifter utgivna 

av Hjalmar Bergman Samfundet, nr. 2, 1988, s. 46. 
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egentligen har hänt kan inte avhjälpas genom större uppmärksamhet 

eller noggrannare läsning. Osäkerheten är en konstitutiv del av hela ro

manprojektet.24 

Det är när man blir varse osäkerheten i texten som man också kan 

bli varse den dimension i författarhållningen som varken är förkunnarens 

eller bekännarens utan den frågandes och den sökandes. Det är framfor 

allt denna dimension i romanen som har intresserat mig. 

Beskriver man romanen med utgångspunkt i de tidsperspektiv som 

anläggs i de olika avdelningarna, kan man säga att avdelningen "Léo-

nie. Ett mellanspel" fungerar som det ögonblick när författaren ställer 

sig frågande till det han berättar om, som till ett "du" som förväntas 

kunna svara. I och med det blir det öppna, ännu icke avgjorda mötet 

ställt i fokus. Detta gör att ett autentiskt nu, med Bachtins terminologi 

en "samtidighetszon", blir det tidsplan där berättelsen utspelar sig. Jag 

ska i analysen av En döds memoarer diskutera hur detta öppna nu etable

ras och med vilka konsekvenser. 

Frågan är svår att formulera, jag har därför valt att ställa den i två 

steg. För det första har det förefallit mig fruktbart att för det ändamålet 

ta hjälp av Bach tins analys av författarens förhållande till sina fiktiva 

gestalter i den dialogiska romanen. För att vi ska fa en uppfattning om 

hur Bergmans förhållningssätt i och till sin romankonst fungerade och 

hur han själv såg på det, vill jag emellertid i nästa steg kvalificera min 

frågeställning genom att relatera analysen till Bergmans egna uttalanden 

om sitt konstnärliga arbete, liksom till samtidskritikens och den senare 

forskningens bedömning. 

Först därefter blir det möjligt att närmare analysera hur en roman, 

som etablerar och arbetar med ett aktivt levande nu, och där författaren 

överskrider såväl bekännarens som förkunnarens förhållningssätt, funge

rar. 

24 Detta "osäkerhetsmoment" kan beskrivas och analyseras för olika syften. I den ovan 

anförda uppsatsen ser Dahlbäck det som ett led i Bergmans "modernistiska" berättartek

nik. 
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Konstnärsproblematiken 
i Hjalmar Bergmans författarskap 

Konstnärsproblematiken som en fråga om makt 

Många kritiska omdömen tyder på att Bergman uppfattats som något 

så motsägelsefullt som ett "egenmäktigt offer" för sitt författarskap. Ge

nom att sammanfatta värderingarna med denna term, som jag strax ska 

analysera närmare, vill jag peka på den upplevelse som många läsare 

haft av att en maktproblematik var central både i Bergmans författar

skap och i hans författarhållning. Min avsikt är nu att relatera dessa 

omdömen till hans egna uttalanden om sin konstnärsroll och ställa dem 

mot min analys av den författarhållning som kan skönjas i de här aktuel

la romanerna. I förlängningen hoppas jag att denna diskussion också ska 

leda till en djupare inblick i dialogicitetens specifika karaktär i En döds 

memoarer. 

Jag vill dock påpeka att det inte är något tidigare okänt källmaterial 

som lyfts fram. Jag kommer att analysera välkända och ofta citerade 

brev och uttalanden i syfte att relatera dessa, och tidigare kommentarer 

till dem, till den romananalys som är avhandlingens tyngdpunkt. 

Kritikernas syn på Bergman 

Kritikernas kommentarer rör sig inom ett fält där man å ena sidan påta

lar "den kalla nyfikenhetens blick" och bristen på "värme" och "hjärta" 

i verken. Man uppfattar författaren som en kylig, dissekerande iakttaga

re och despotisk "marionettmästare". A andra sidan uppfattas författa

ren som ett "offer" för sin fantasi och sin "begåfning för det konstrukti

va".1 Det händer att dessa motsägelsefulla kommentarer falls samtidigt, 

av en och samma kritiker, vilket framgått vid granskningen av recensio

nerna. Även personer som kände Bergman privat kunde falla denna typ 

av omdömen. Bergmans vän, historikern Alma Söderhjelm skriver t. ex.: 

Hans arbete var för honom allt. Jag tror att han skulle ha kunnat leva 

länge och göra mycket underbara saker, om han hade förenat fantasi och 

1 Om Bergmans "begåfning för det konstruktiva", jfr. Bööks ree. av Vi Bookar, Krokar och 

Rothår, SvD 30.3.1912. 
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verklighet, tagit ur sitt eget och omsatt det i fantasien. Men hans böcker 

voro rena tankeskapelser — därför sakna de hjärta, trots att de äro fulla 

av känsla och till och med sentimentalitet.2 

Söderhjelm uppfattade alltså hans verk som "tankeskapelser" där han 

inte tillräckligt "tagit ur sitt eget", och ansåg att fantasin och tanken 

därför fick för stort spelrum på "hjärtats" och "verklighetens" bekost

nad. Hon menade dessutom att Bergman på något sätt var ett offer för 

sin egen känsla och fantasi, och att det berodde på ett visst "barnsligt" 

drag hos honom: "Han var mycket barnslig på sätt och vis. Denna stora 

karl var egentligen icke sig själv överlägsen, utan lät sig behärskas av sig 

själv."3 Detta ser Söderhjelm som ett utslag av Bergmans "sinnessjuk

dom", något han enligt henne otvivelaktigt led av. 

Per Lindberg, Bergmans svåger, beskriver däremot hur ett maktfull-

komligt, "imperatoriskt" drag växer fram i Bergmans författarperson

lighet, och hur detta allt mer kommer att dominera i hans verk under 

20-talet: 

Hans ömtålighet och ensamhet gjorde väl sitt till att han i ungdomsåren 

blev romantiker och fantast. Men jämsides därmed, och för varje år allt 

mer, också analytiker. En fränare analytiker än någon inom hans genera

tion. Men samtidigt som han trängde in i sina modellers öden därhän att 

han fick dem att framstå som viljesjuka, groteska, så skaffade han sig för 

egen del en andlig rustning i sin indirekta framställningsstil. Han hämna

des /barndomens känsla av utsatthet/ men iklädd rustning. /—/ I "Väva

ren i Bagdad" (sept. 1921) framträder Bergman för första gången som 

moralist, mentor, förkunnare. Från nu är skyggheten borta och det kom

mer något imperatoriskt över hans väsen.4 

Hur kan en författare samtidigt vara maktfullkomlig härskare och ett offer 

för sin egen skapande fantasi? Ett "egenmäktigt offer", hur fungerar det?5 

Dessa motsägelsefulla omdömen tyder på en osäkerhet från kritikernas 

2 Söderhjelm, A., Mina sju magra år, 1932, s. 174. 
3 Söderhjelm, 1932, s. 175. 
4 Lindberg, P., Bakom masker, 1949, s. 79 och 82. 
5 Ek diskuterar de biografiska aspekterna av denna problematik och lyfter fram Bergmans 

känsla av maktlöshet och hans oförmåga att hantera besvikelser å ena sidan och hans käns

la av och vilja till maktfullkomlighet i fantasins värld å den andra. Diskussionen bygger 

bl.a. på brevuttalanden och anekdoter från olika perioder. Problematiken har t. ex. fatt sin 

pregnanta sammanfattning i Bergmans egen berättelse, i brev till hustrun Stina, 1914, om 

hur han som barn var herre i de "sju världar" han byggde i fantasin. Se Ek, 1964, s. 69 fF. 

Brevet till Stina Bergman citeras av Ek på s. 73. Se även Linder, 1962, som har betraktat 

förhållandet som så viktigt att första delen i hans biografi över Bergman har just detta som 

titel. 
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sida beträffande Bergmans relation till sina fiktiva världar och gestalter. 

Av recensionerna har det framgått att honnörsorden när det gällde roma

nen under 1910-talet, var "trygghet" och "ro", liksom att man förvänta

de sig en aktoritativ författarröst, dvs. en närvarande, konsekvent och 

vägledande röst som gör klart för läsaren varför och hur något berättas 

liksom hur det bör tolkas.6 En författare förväntades besitta den över

blick och den säkerhet i "föredraget" som kunde tillåta läsaren att i 

"lugn och ro" lyssna till hans visdom eller budskap, i "trygg" förvissning 

om att författaren kunde och ville bära ansvaret för sin berättelse och 

genomföra den med full kontroll över både "stoff" och "redskap". 

Med en sådan förväntningshorisont är det inte konstigt att det verka

de otillfredsställande med en författare som framstod som ett "offer" 

både för sin berättarteknik och för sin egen fantasi. Kritikerna tycks allt

så ha gripits av misstanken att författaren "övermannats" eller "våldta

gits" av sina romangestalter, av sina fantasiskapelser eller av litteratu

ren. — Ett offer blir man ju genom någons maktövergrepp. Och liksom 

så ofta vid våldtäkter är det offret snarare än våldsverkaren som skambe-

läggs. 

Det var själva förhållandet i sig som väckte misshag. Huruvida 

"våldsverkaren" var Bergman själv, så att t. ex. hans privata fobier 

inte tillräckligt kontrollerades av författaren; eller något utifrånkomman-

de, t. ex. att han osjälvständigt böjde sig för genrernas logik eller okri

tiskt övertog andras idéer, blir i det sammanhanget ovidkommande. 

Poängen är att man upplevde någon typ av brist i just författarens för

hållningssätt. — I och med den auktoritative författarens frånvaro blev 

relationen mellan berättare och berättelse i Bergmans verk uppenbarli

gen så pass ovanlig att läsarna blev tveksamma till vad det var de läs

te (om) och vem de lyssnade till. Av allt att döma erbjöd Bergmans 

romaner inte det "kontrakt" med läsaren som man varit van att kon

fronteras med.7 

Men inte heller våldsverkaren går fri från klander. Man påtalade lika 

ofta Bergmans oacceptabla maktutövning som man påtalade hans roll 

som offer. Det anmärkningsvärda i Bergmans fall är att han, i kritiker

nas ögon, tycks ha intagit båda positionerna. Det väckte osäkerhet och 

misstro, detta delvis även, som vi ska se, hos Bergman själv. Effekterna 

av denna maktproblematik i det skönlitterära arbetet har redan i viss 

mån framgått och jag återkommer till den i den fortsatta romananaly

6 Jfr. ree. av Vi Bookar, Krokar och Rothår. 
7 Jfr. analysen av recensionerna av Vi Bookar, Krokar och Rothår. 
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sen. Det som här ska granskas är hur man har resonerat kring den, och 

på vilka grunder. 

Publikfrieri? 

Det finns ett drag i både Bergmans fÖrfattarhållning som i sig tycks inne

fatta bägge aspekterna av maktproblematiken, en dimension som kan 

ge ett intressant perspektiv på det konstnärsideal Bergman konfrontera

des med, och på hans sätt att hantera det. Man har ibland hos Bergman 

påtalat ett drag som man uppfattat som något suspekt eller naivt, inte 

fullt värdigt en Konstnär, nämligen det sätt på vilket han var intresserad 

av det intryck han gjorde på sin publik.8 Särskilt det faktum att Bergman 

uttryckligen sagt sig vilja roa, hans vilja att vara underhållande och hans 

skräck för att tråka ut sin publik har betraktats med misstro.9 Frågan 

är alltså om man inte rent av har bedömt detta Bergmans intresse som 

något av ett svek mot Konsten. Så menar t. ex. Linder att Bergman 

ibland "friar till publiken" eller skriver "utan djupare konstnärligt an

svar". Orsaken söker han dels i Bergmans ekonomiska bekymmer, dels 

också i hans lust att vara publiken till lags. Linder utreder successivt 

denna dimension i Bergmans hållning under det att han skildrar Berg

mans liv och författarskap , och det är därför inte så alldeles lätt att se 

hur han värderar den. Jag rekapitulerar därför de viktigare momenten i 

hans diskussion. 

Enligt Linder inträder hos Bergman ett nytt sätt att förhålla sig till 

det egna författarskapet, men också till publiken i och med faderns död 

1915. Hjalmar Bergman var då 32 år. Han tvingas efter det klara sig 

ekonomiskt utan dennes stöd. Linder skriver: 

Att Hjalmar Bergman under dessa omständigheter fick ett nytt, ivrigt in

tresse för att böckerna skulle "gå" är självklart. Han kom snart att upple

va va detta som en brottning med publiken, han ville besegra den. Han 

8 Söderhjelm berättar, som exempel på Bergmans "barnslighet", att han fann ett nöje i att 

berätta de ruskigaste historier för henne. När hon frågade varför ska han ha svarat att det 

var för att han ännu aldrig lyckats skrämma eller förvåna henne. Söderhjelm, 1932. s. 170. 

Både Linder och Ek har analyserat Bergmans förhållande till kritiken. Själv påstod han 

sig vara likgiltig till den. Ek har dock visat att han fäste så stort avseende vid den att t. ex. 

det positiva mottagande romanen Solivro. Prins av Aeretanien, 1906, fick, starkt kom att påver

ka hans beslut att stanna i Sverige. Ek, 1964, not 11, s. 484. 
9 Denna misstro kommer till uttryck dels i samtidskritiken, men även t. ex. i Linders redo

görelse för detta drag i Bergmans författarskap. Jfr. nedan. 
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fick lust att skriva underhållande. Falska papper är själva symbolen för 

detta behov. 10 

Och vidare: 

Det är rimligt att anse inte bara Falska papper utan även Fusk som ekono

miska utbrytningsförsök, frierier till den bredare publiken. Det är inte 

orimligt att även i Dansen på Frötjärn — ett i sin kärna mycket seriöst verk 

— och i den tidigare planlagda Knutsmässo marknad urskilja drag som kan 

tänkas motsvara författarens uppfattning om denna publiks behov och 

önskningar . I den första, eller i båda: en munter sagoton och inslag av 

burlesk och fars. I den senare: en med stor möda eftersträvad "tydlig

het".11 

Här kan än så länge ingenting direkt pejorativt skönjas i Linders redogö

relse för Bergmans nya intresse för publiken. Något annorlunda förhåller 

det sig dock lite längre fram när Linder diskuterar Bergmans "konst

närliga ansvar" eller "litterära samvete" i anslutning till analysen av 

Dansen på Frötjärn: 

Hjalmar Bergman talade ibland senare om sina clownerier; om clown och 

gycklare är detsamma är Dansen på Frötjärn ett clowneri. Riktigt nog går 

från denna berättelse en tråd framåt i hans produktion: just när han vill 

släppa gäcken lös — utan djupare konstnärligt ansvar -, när föreställning

en ska ha sin gång och de djupare syftena hållas nere under ytan, griper 

han efter släktnamnen från Frö tjärn:/... De far/ sentida avkomlingar i 

Eros begravning, Flickan i frack, Lotten Brenners ferier och Dollar.12 

Linder menar alltså att Bergman ibland skrev utan "djupare konstnär

ligt ansvar". Publikframgångarna uteblev dock med Dansen på Frötjärn. 

Linder nämner att även Knutsmässo marknad gick dåligt, liksom att publi

ken uteblev när två av "Marionettspelen", Dödens Adekin och En skugga, 

gavs på Dramaten med premiär den 2 mars 1917. Det blev bara sex före

ställningar. Bergman ska ha tagit motgångarna väldigt hårt, Linder refe
rerar till ett uttalande av Stina Bergman som ska ha sagt att "något 

10 Linder, 1962, s. 332. Falska papper är en s.k. äventyrsroman som utgavs under pseudo

nymen Holger Brate, 1916. Linder hävdar att romanen gick kritiken spårlöst förbi. 
11 Linder, 1962, s. 347. Fusk är en komedi, skriven 1916. Angående den "tydlighet" som 

Bergman enligt Linder eftersträvade, refererar Linder dels till Hjalmar Bergmans hustru 

Stina som uppenbarligen har beskrivit Bergmans ambitioner med Knutsmässo marknad på 

detta sätt, dels till ett brev som Bergman skrev år 1915. "Han strävade sannolikt medve

tet bort från skuggspel, dröm och 'bergslagsmörker'; ett brev till Ellen Key om Dansen på 

Frötjärn antyder något dylikt." Linder, 1962, s. 333. 
12 Linder, 1962, s. 355. Romanerna Eros begravning, Flickan i frack och Lotten Brenners ferier 

utkom 1922, 1925 respektive 1928. Skådespelet Dollar skrevs 1926. 
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brast" inom honom.13 Linder finner dock symptom på att såren snart 

läkte, dels i det faktum att han "tillbragte en efter allt att döma ovanligt 

lycklig, tidvis rent av harmonisk sommar" på Dalarö, dels också i den 

roman han nu skrev: 

Ett annat tecken var tillkomsten av romanen Mor i Sutre, som verkligen 

inte kan sägas vara präglad av djupare disharmonier än andra verk. 1917 

och 1918 medförde överhuvud betydande framgångar utan kompromiss med 

det litterära samvetet.14 (Min kurs.) 

Linder anser det alltså nu fastslaget att Bergman tidigare verkligen har 

gett avkall på sina konstnärliga ambitioner och principer. Ordvalet 

"kompromiss med det litterära samvetet" antyder att Linder betraktar 

detta som en inte fullt hedervärd hållning.15 

Bergmans praxis förefaller alltså strida mot flertalet av de krav såväl 

samtidskritiken som den senare forskningen har ansett sig ha rätt att 

ställa. Linder förutsätter ett förbud för konstnären att "snegla" på pu

bliksmaken och på den kommersiella vinningen. Utgår man från en 

konstnärssyn som hyllar den självständige — senare också experimente

rande — och djärve sanningssägaren, framstår Bergmans hållning på 

denna punkt som konstnärligt ohederlig. Här sammanfaller ett moder

nistiskt konstnärsideal med den äldre estetikens krav på en auktoritativ 

författarhållning. Ur detta perspektiv kunde Bergmans hållning framstå 

som, om inte korrumperad, så åtminstome omogen och potentiellt kor-

rumperbar. Å andra sidan har han också setts som en egensinnigt fabule

rande och experimenterande författare, isolerad i sin privata föreställ

ningsvärld.16 Inte heller detta senare drag i Bergmans författarskap gilla

des av samtidskritiken. Linder refererar t. ex. till Sven Söderman, som i 

sin recension av Marionettspel skriver: "Jag antar, att han en dag kommer 

att överraska oss med ett konstnärligt målmedvetet och moget verk, men 

än så länge roar han sig med att experimentera och hans verk böra be

13 Linder, 1962, s. 376 f. 
14 Linder, 1962, s. 377. 
15 En liknande värdering skymtar hos Delblanc när han beskriver Bergmans insatser som 

"marknadsförfattare". Den Svenska Litteraturen, band IV, 1989, s. 191 fif. 
16 Jfr. Knut Jaensson, som söker anledningen till att Bergman är "high-brow" och aldrig 

kan bli en "populär" författare dels i hans "symbolkonst", dels i att han: "genom upp

fostran och miljö /.../ kommit i alltför litet levande kontakt med människor som /.../ lever 

ett strävsamt liv utan inriktning på att skaffa sig rikedomar", (dvs. en annorlunda miljö 

än Bergmans egen), dels, slutligen i "hans egna arvsanlag, med frö till sjukdom och upplös

ning som han redan från början bar inom sig". Sammantaget, menar Jaensson gör detta 

Bergman "otillgänglig" och till en främling för en bredare läsekrets. Jaensson, K., Essayer, 

1946, s. 262 ff. 
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dömas därefter."17 Med "experimentera" avser Söderman uppenbarli

gen en verksamhet där utövaren varken tar sig själv, verkligheten, kons

ten eller publiken på fullt allvar. Men en sådan verksamhet kan ingen 

djupare, "mogen" förståelse upprättas mellan verk och publik eller mel

lan författare och verklighet, tycks han mena. Söderman beaktar inte den 

sökande aspekten av att "experimentera". 

Varken "sneglandet" eller "experimenterandet" kunde accepteras 

inom ramen för det konstnärsideal som krävde en auktoritativ berättares 

närvaro i verket för att det skulle tas på allvar. Bergman kom att fram

stå som en författare som inte visste vad han ville eller inte var "man" 

att genomföra det. 

Men man kan också se det på ett annat sätt. "Sneglandet" kan ses 

inte bara som en "barnslig" överkänslighet utan som en lyhördhet och 

ett ifrågasättande av den egna positionens och den egna hållningens legi

timitet. "Sneglandet" blir då bara motsatsen till självrättfärdighet och 

kan beskrivas som lyhördhet och en vilja att kommunicera. Denna ly

hördhet för andras värderingar kan i så fall ses som dialogicitetens förut

sättning i Hjalmar Bergmans speciella tappning. 

Den experimenterande hållningen har ju med modernismen redan fatt 

sin "upprättelse" till den grad att den nästintill påbjudits, och kräver ing

en ytterligare kommentar här. I Bergmans fall menar jag dock att innebör

den i begreppet "experimenterande litteratur" måste ges ytterligare preci

seringar för att tydliggöra hans arbetssätt, och särskilt maktproblematiken 

i det. Jag övergår därför till att granska Bergmans egen syn på sitt skapan

de. Därvid ska också hans verklighetsuppfattning granskas, samt hur den

na påverkar hans syn på och relation till sina fiktiva gestalter. 

Bergmans egen syn på sin författarroll 

Trots att Bergman ville "besegra publiken" oroade han sig — åtminstone 

ibland — inte i första hand för om publiken skulle förstå (honom), utan 

för om den skulle bli uttråkad.18 A andra sidan ville han också, vid mit-

17 Södermans ree. infördes i SvD 3.3.1917. Ett utdrag återges i SS:9, s. 529. Jfr. Linder, 

1962, s. 377. 
18 Knut Jaensson tar upp Bergmans vilja att roa, och berättar hur när han "på slutet av 

sitt liv satt som åskådare till sina filmer kunde gripas av ett slags ångest och med tanke 

på publiken i yttersta oro frågade sitt sällskap:'Tror du dom har tråkigt?'" Jaensson näm

ner inte sin källa. Jaensson, 1946, s. 272. 

Jfr. även det brev till K. Johanson, 3.6.1913, som diskuteras nedan, liksom brevet till 

A. Ruhe, 6.12.1918, där Bergman med En döds memoarer säger sig ha velat delge sina rön i 

en "om möjligt underhållande roman". Brev, ss. 81 och 145. 
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ten av 10-talet, vara "tydlig". Hur tänkte sig Bergman detta? I ett par 

ofta citerade brev ger Bergman en ledtråd. Sommaren 1913 försöker 

han för kritikern Klara Johanson förklara varför han skriver som han 

gör, samtidigt som han betonar sin oförmåga att tala uppriktigt om sig 

själv: 

Frågar Ni åter, hvarför jag icke skrifver siffror eller akademiska ord eller 

annat samhällsnyttigt, så måste jag svara: därför att jag vill byta lif. Jag 

vill vara lika rik som Kolingens Rotschild och byta ideligen, ideligen. /---/ 

En egenskap som jag antydt i sista boken. 

Antydt — där har ni ett annat blad. Förståelsen, som är så nyttig för 

en författares anseende och portmoné, är mig icke uteslutande angenäm. 

Det händer därför att jag halft omedvetet sträfvar efter en icke-förståelse 

och ofta nog lyckas jag briljant! Härigenom har jag icke beröfvat mänsklig

heten någonting värdefullt, och mänskligheten har icke beröfvat mig nå

gonting alls. Detta är icke humoristiskt. Icke heller en svordom.19 

Detta brev är som vi ser skrivet före den period då Bergman, som Lin

der påpekade, blev intresserad av att hans verk skulle "gå". Han anför 

visserligen inledningsvis "den Söderbergska definitionen" på en författa

re: "en karl, som skall lefva af att skrifva ord på papper" och menar att 

den gäller även honom.20 Han är således medveten om att hans sätt att 

skriva inte gagnar hans ekonomi. Men det är sin oförmåga och direkta 

ovilja att göra sig förstådd som han uppehåller sig vid. För sin egen del 

säger han sig med sin teknik vilja "byta lif'. Men han tycks också mena 

att han därigenom kan ge sin publik något som inte kunde överträffas 

om publiken fick tillfälle att förstå honom. Vad ville han ge och hur tänk

te han sig att det skulle gå till? 

Detta, liksom den ovilja Bergman kände mot att inta bekännarens roll, 

som han är inne på i brevet till Klara Johanson, kommenterar han ytter

ligare i ett brev till Ellen Key två år senare, i samband med den då nyli

gen utgivna Dansen på Frötjärn. Om han alltså inte primärt var intresse

rad av huruvida publiken skulle förstå honom, vad eller hur ville han då 

kommunicera? Inledningsvis bemöter han den kritik som Ellen Key 

framfört mot hans romangestalter: 

Jag tror, att i Bethlehem för nittonhundrafemton år sedan vid jultiden 

levde en stackars judisk man — kanske i min ålder — som gråtit sig blind 

19 Brev till K.Johanson, 3.6.1913, Brev, s. 81. 

Med ordet "blad" menar Bergman "lökblad" och syftar på en metafor han använt tidi

gare i brevet för att beskriva sin personlighet, som han menar liknar Peer Gynts lök. 
20 Brev till K.Johanson, 3.6.1913, Brev, s. 81. 
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av längtan att få se det skimrande Messias-barnet. Tror Ni inte? Blind, 

ser Ni, blind — det är nyckeln. 

Och ur mitt mörker emanerar i en oemotståndlig, oemotståndlig ström 

dessa "svartkonst"- gestalter, som Ni funnit obehagliga. Ja, hur tror Ni, 

att jag funnit dem? Tror Ni inte, att jag gett dem andra drag — om jag 

förmått? Jag grävde bra djupt i smutsen innan jag fann den smula quand-

même-stolthet, som lyfter Barbro Backe, den undergivna plikttrohet, som 

gör fru Gunhild uthärdlig. Var skall jag finna mer av den metallen? Jag 

skulle gärna vilja skapa människor.21 

Det kan vara skäl att dröja något vid de föreställningar kring skapandet 

som Bergman ger uttryck för här. "Svartkonst"-gestalterna tycks ge sig 

själva för Bergman, han menar själv att han endast visar vad han "ser". 

Han påstår alltså inte att han själv "skapar" sina gestalter. Något kryp

tiskt talar han i stället om att han, liksom den judiske mannen, längtat 

efter att någon gång få se det fulländade, det "skimrande Messias-

barnet". Denna längtan beskriver han som så stark att man blir blind 

av den, och själva "blindheten" tycks honom vara en förutsättning för 

att kunna "se" "skimrande" gestalter. Själv är han visserligen också 

"blind", men ur hans mörker framträder än så länge mest "smuts" och 

"svartkonst"-gestalter. 

Han beskriver sin egentliga skapande aktivitet som att han endast 

"gräver i smutsen" i hopp om att något som gör gestalterna uthärdliga 

ska visa sig. Han gräver i hopp om ädlare "metaller". De är sällsynta, 

men med deras hjälp hade han kunnat "skapa människor". Men så fort

sätter han: "Jag tänker mig, att Gud Fader själv gärna skulle vilja skapa 

människor. Men materialet är för dyrbart, det är en lyx, som han högst 

sällan kan bestå sig. Till vardags lergods."22 "Att skapa människor" blir 

därför både att beakta och visa att "vardagen" mest är "lergods", men 

också att åstadkomma något som är annorlunda eller förmer än detta. 

Det blir också att se och göra det som är nytt, alternativt, "ljusmättat", 

att se djupare eller bortom det omedelbart givna. 

Båda aspekterna av Bergmans skapelsebegrepp bör vi i det följande 

hålla i minnet. Det låter sig kanske lättast göra om vi förslagsvis byter 

ut begreppet "skapa" mot synomymen "frambringa", som för mig bätt

re förefaller peka på de dimensioner Bergman här har i åtanke. Begrep

pet "skapa" har så pass starka konnotationer av "konstruera" eller "fritt 

uppfinna", att det lätt blir fel aspekter av skapandet som betonas om 

21 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 108. 
22 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 109. 

16 — Hästbacka, Det.. 241 



vi använder denna term för Bergmans konstnärliga arbete. Att skapa är 

för honom att återge något faktiskt existerande, att återge både det ome

delbart synliga, och att "bringa i dagen" det som vid första anblicken 

är osynligt. 

Priset för att det ska kunna ske är dock högt, iakttagaren måste först 

ha "gråtit sig blind av längtan", och några valmöjligheter i skapandet 

ges egentligen inte. Här framkommer den "deterministiska" aspekten 

på hans konstnärsproblematik. "Blindhet" är något man drabbas av, 

inte något man kan välja. Bergman tror sig alltså inte medvetet kunna 

välja rätt sorts "blindhet" eller "bortse" från det han ser i sitt mörker. 

Även om det är outhärdligt tillhör det som "emanerar" för hans inre syn 

det givna. — Vardagens "lergods" är ofrånkomligt till och med för Gud. 

— Han kan inte förändra det givna, endast förhålla sig till det, fram

härda, tränga djupare in i "smutsen", i hopp om att trots allt kunna fin

na och framvisa något som gör det uthärdligt. Hittar han det blir det 

också möjligt att skapa "människor".23 

Den nödvändiga kommunikationen 

I nästa stycke av brevet lämnar Bergman resonemanget kring möjlighe

ten att "skapa människor" och formulerar i stället riskerna med sin dit

tills varande teknik. Dessutom anger han vilka möjligheter som för ho

nom är tänkbara för att undkomma dem och gå vidare: 

Kanske kommerjag en gång att gå ut ur mitt hus och tala till mina med

människor. Fly undan bergslagsmörkret och samla mig till knappt och 

klart formulerade tankar. Vad jag hittills givit har varit symboler. Hur 

många har förstått dem? /---/ Jag tror, att det är en hart när oövervinne

lig blyghet inför mig själv, som drivit mig att ständigt förkläda tankarna. 

Men denna försagdhet har fört mig nära den gräns, där symbolen upphör 

att vara symbol. Där verkligheten flyr och lämnar det stackars förnuftet 

ensamt i rymden. /---/ Till vad gagn? Jo, jag har skonat min blygsamhet, 

blygsamheten inför mig själv, någon annan har jag icke. Men nu är jag 

23 Enligt denna definition är "människa" för Bergman visserligen sällsynt, men dock likty

digt med det som i vardagligt tal brukar betecknas som det mänskliga, dvs. något kvalita

tivt annorlunda än det monstruösa. Skillnaden mellan svartkonstgestalter och människor 

är lika stor som den mellan lergods och ädla metaller. Det som skiljer Bergmans värld från 

t. ex. Ellen Keys är att i hans dominerar det monstruösa på samma sätt som lera är van

ligare än guld, medan Ellen Key förutsätter att det mänskliga är det normala. Definitions-

grunden är alltså densamma även om proportionerna i deras världar är omvända. 
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kommen till den punkt, där jag icke längre kan vara blygsam — utan att 

riskera mitt förstånd. 24 

Bristen på kommunikation börjar nu framstå som hotfull. Han säger att 

han dittills har gett "symboler". Men symbolen "upphör att vara sym

bol" när den på grund av sin extrema solipsism inte längre är kommuni-

cerbar. Symbolen måste stå i förbindelse med en delad verklighet för att 

inte förlora sin identitet som symbol, och kategorierna därmed förryckas. 

Symbol och verklighet blir utbytbara kategorier och jagets symboler ten

derar därför att ersätta verkligheten för jaget, i stället för att upprätthål

la skillnaden mellan jaget och verkligheten. I den totala ensamheten, där 

kommunikationen med omvärlden bryts och "verkligheten flyr", upphör 

"förnuftet" att vara "förstånd", det upphör med andra ord att ha något 

med verklighet, rimlighet och sanning att göra. 

Vi kan av detta utläsa att Bergman räknar med en realitet utanför 

jaget. Men han tänker sig inte att någon kontakt med och kunskap om 

denna är möjlig för jaget i ensamhet. I stället tänker han sig att verklighe

ten blir möjlig att se och definiera i och genom jagets kommunikation 

med sin omgivning, att den förutsätter den mellanmänskliga sfären för 

att bli just "verklig". 

Paradoxalt nog innebär det att verkligheten först då blir en av jaget 

oberoende kategori, men endast som en relationeilt bestämd position i 

den struktur som etableras när jaget möter omvärlden. Såväl verklighe

ten som jaget är alltså absolut nödvändiga positioner i denna struktur, 

men utan fast innehåll. I mötet mellan jaget och verkligheten konstitue

ras det element som är att betrakta som det verkliga eller det givna, det 

element som alltid är närvarande i varje möte och som överskrider ja

get. Det uppstår som en effekt av mötet men är samtidigt det element 

som definierar relationens kvalitativa egenart. 

Ett enkelt exempel, som Bergman dessutom själv använder längre 

fram, kan förtydliga tankegången. Om kärlek uppstår i ett möte så kom

mer det att vara just kärleken som definierar relationen och utgör dess 

grundval. Kärleken är därmed det givna i den relationen. Denna syn på 

jagets relation till verkligheten, som här ges en något abstrakt formule

ring, utvecklar Bergman sedan i dess praktiska konsekvenser längre fram 

i brevet, varför jag far anledning att återkomma till den. 

Så här långt kan vi konstatera att Bergman inte tror att han enbart 

med hjälp av sin personliga syn, sitt "förnuft", har tillgång till sanningen 

och att han kan hävda den med anspråk att bli tagen på allvar utan 

24 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 109 f. 
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hänsyn till hur han uppfattas av andra. Visserligen framgår det längre 

fram i brevet att han är angelägen om att hävda sin syn och sina insikter 

om sakernas tillstånd. Och att han säger sig vilja "tala till sina med

människor", tyder knappast på att han skulle vara särskilt angelägen om 

att lyssna i första hand. Han vill nu samla sig till "knappt och klart for

mulerade tankar", och tala utan att "förkläda tankarna". Att antingen 

kommunicera eller riskera förståndet; detta framstår nu för honom som 

de enda alternativen.25 

Inte bekännelse — förkunnelse 

Vad är det då han vill göra när han ska "tala till sina medmänniskor"? 

På vilket sätt ska detta skilja sig från det han ditintills har gjort. Brevet 

fortsätter: 

Vad är det nu jag har sagt Er? Tungomålstalande? Rappakalja? Om Ni 

på ett ögonblick kunde göra ett tvärsnitt genom min produktion, skulle 

Ni finna, att det är ett svidande allvar jag bekänt. Men varför bekänna? 

När min farfar hunnit ett stycke in i sin mannaålder, blev han tyst. Det 

väckte undran hos hans omgivning. /---/ Han låg på sin soffa med ryggen 

vänd utåt rummet. Till en början hade han några böcker i sällskap, några 

lidelsefulla böcker, Byron, Shakespear, även bibeln. Så lade han dem åt 

sidan, levde tyst och dog tyst. Man påstod, att han var rubbad. Jag är 

rädd, att han var alltför klok. 

Men — i alla fall — jag skulle vilja gå ut ur mitt hus, mitt symbolhus 

och tala på torget. Det är ju mannens plikt i åldern 30 — 50 — enligt 

Buddha.26 

Själva förklädnaden, symbolhuset, har alltså varit hans bekännelse. När 

han nu ska tala öppet och utan förklädnader ser han detta som en förkun

nelse. Brevet till Ellen Key har kommenterats av nästan samtliga som 

har haft anledning att analysera Bergmans berättarteknik.27 Linder kom

menterar också det faktum att Bergman intresserat sig för förkunnarens 

25 Att riskera förståndet är för Bergman nära lierat med hans föreställningar kring döden, 

den andliga döden. Linder anför, med anledning av detta brev, ett jämförbart uttalande i 

Dansen på Frötjärn: "Detta är döden och intet annat än döden: att fantasien ohjälpligt förir

rar sig i intet." Linder, 1962, s. 360. 
26 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 110. 
27 Brevet till Key intar en viktig plats i Eks analys av "immaturiteten" hos Bergman. Det

ta drag ser han som en viktig förutsättning för författarskapet. Ek gör även en bedömning 

av graden av psykiska störningar hos Bergman. Ek, 1964, s. 72 f. 
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roll men menar samtidigt att vägen dit ännu var lång när brevet 

skrevs: 

Kanske kan man säga att han "talade på torget" ett par gånger under 

20-talet: i Chefen fru Ingeborg, i Clownen Jac, i Kärlek genom ett finster. Ganska 

öppet talade han i Mor i Sutre. Och i En döds memoarer predikade han. 

Men "symbolhuset" blev han inte kvitt. Det var sammanfogat av skräck 

och fantasi och han bar det, som snigeln, på sin rygg.28 

Av de romaner Linder anför som exempel, liksom av hans ordval, kan 

man dra den slutsatsen att han vill förstå Bergmans vilja att "tala på 

torget" som en önskan att också bekänna, i bemärkelsen "tala öppet om 

sig själv". Linder förstår alltså symbolhuset som något annat än en be

kännelse, och menar att det är först när Bergman vill lämna det som han 

även gör ansatser till autentisk bekännelse å ena sidan och förkunnelse 

å den andra. 

Jag menar dock att Bergman i brevet till Ellen Key påstår att han 

redan har bekänt, och det i sina "symbolhus". Både hans egen formule

ring här, att det i hans tidigare produktion redan är "ett svidande allvar 

jag bekänt" och att han inte tycker sig ha uppnått något med det, liksom 

att han ifrågasätter värdet i att överhuvud taget bekänna, tyder på att 

det han nu vill göra är något helt annat. Bekännarens roll framstår i 

dessa brev som omöjlig och förfelad, eller till och med som direkt hot

full. I stället vill han förkunna. 

Han vill iklä sig den äldre vise mannens roll och predika. Han vill 

tala till sina medmänniskor, inte med. Att han då måste formulera sig i 

klara ordalag så att publiken förstår hans förkunnelse är han medveten 

om. Men bara när det gäller förkunnelsen bryr han sig om att göra sig 

förstådd. — Han berättar också om sin farfar som antingen var "rubbad" 

eller "alltför klok", och som gav upp försöken att kommunicera med sina 

medmänniskor. Bergman själv är dock inte beredd att ge upp ännu. För 

att motivera sitt beslut (och/eller för att dölja sina verkliga bevekelse-

grunder) hänvisar han skämtsamt till Buddhas tal om mannens plikt. 

Inte för intet har Bergman kallats "moralfilosof'. Att sträva mot och 

förkunna det man kunde formulera som "sanningen om den mänskliga 

Denna aspekt lämnar jag här utan avseende. Jag delar Eks uppfattning attjbroportionerna 

mellan de olika elementen i Bergmans personlighet och tänkande, också kom att spela en 

viktig roll i hans författarskap. Jag betraktar denna struktur som spänningsfält där maktan

språk, känslighet för omgivningens inflytande och värderingar, och slutligen, frivillig eller 

ofrivillig underkastelse, utgör ramarna. 
28 Linder, 1962, s. 360. Romanerna Chefen fru Ingeborg, Clownen Jac och Mor i Sutre utkom 

1924, 1930 och 1917. Novellen Kärlek genom ett fönster publicerades 1929. 
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tillvarons villkor och plikter'', var viktigare än att visa och försöka dela 

den privata erfarenheten med läsaren. 

Vad är det då han ska säga när han äntligen ska tala på torget? Detta 

har inte kommenterats i forskningen, kanske för att det var så banalt, 

det han hade att säga, att man inte brytt sig om att diskutera just det, 

bland all information som brevet rymmer om hur Bergman såg på sitt 

arbete. — Nu säger han emellertid att han vill vända sig till ungdomen: 

Jag skulle åtminstone kunna säga några ord till de "hoppetossor", som 

lugnt och sansat utbildas till högst ordinära skökor, banala små synder-

skor. Och till alla dessa blekögda ynglingar, som i skolor, föreningar, ka

féer och jungfruhus dagligen avtrubba sina finaste instinkter, anpassa sig 

för att en dag kunna uppträda som de små skökornas ännu mindre alfon-
29 ser/ 

Det onda finner han i samhällets institutioner, t. ex. i skolan men också 

i allehanda frivilliga eller tillfälliga sammanslutningar som föreningar 

och kaféer. Lite längre fram sammanfattar han detta onda i begreppet 

"staten". Som vi ser har Bergman svårt att finna ord för "fienden". De 

begrepp och företeelser han väljer för att definiera den pekar emellertid 

på att det är den anonyma, "ansiktslösa" makten som skrämmer honom. 

Han menar också att det var bättre förr: 

barn i en stat, en modern stat, det är ett oting. När staten tar sig an, "skyd

dar" ett barn, mördas en själ. Det var inte så förr, åtminstone ej i samma 

grad — inbillar jag mig. Staten, riket var förr ett hem, understundom ett 

mycket dåligt hem kanske, men dock ett hem. Nu är staten en inrättning. 

/—/ Det raka blir i staten krokigt, det krokiga — vidrigt. 30 

Det är den traditionella konservativa individualisten som talar på dessa 

rader. Det är förmodligen en anledning till att man inte har brytt sig om 

att kommentera dem; att Bergman var politiskt konservativ kunde man 

finna uttryck för på så många håll. Det som vid första påseende kan se 

ut som traditionell värdekonservatism ges emellertid en intressant om-

formulering när Bergman strax därpå övergår till att diskutera dels vad 

det är han vill försvara, dels vad det är som hotar detta. Det intressanta 

är att han trots sin uppenbara konservatism inte moraliserar, 

29 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 110. 

Ek noterar passusen i brevet, men använder den i sin framställning för att belysa Berg

mans stora intresse för ungdomen, liksom hans vilja att vända sig just till ungdomen med 

sitt författarskap. Ek, 1964, s. 139. 
30 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 111. 
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Att försvara "det verkliga" 

Det är hans känslighet för och sökande efter det han uppfattar som "det 

verkliga" i varje situation, som vägleder honom i identifieringen av det 

han anser måste försvaras. Den tidigare utpekade fienden, "staten", ges 

nu en vidare definition i begreppet "den statsbestämda lagen", en term 

vars innebörd visar sig ligga nära begreppet "den allmänna opinionen". 

Bergman skriver: "Den statsbestämda lagen, som alltmer påfluget, 

oblygt, oförsynt tvingar man och kvinna att ^ät för Çât följa flocken, är 

i sanning omoralisk."31 Nu definieras emellertid inte längre "den stats

bestämda lagen" som fiende och individen som offer; det är framför allt 

den fega eller oreflekterade internaliseringen av "den statsbestämda la

gen" han vänder sig mot. Han inleder således med att påstå att det är 

denna "lag" som är omoralisk, men hävdar sedan att det är först genom 

individens sätt att förhålla sig till den som omoralen kan bli ett faktum. 

Med processen mot Oscar Wilde angående Dorian Gray som exempel 

förklarar Bergman sin ståndpunkt: 

vem var han? Och vad gjorde man honom till? Han älskade en ung man — 

en naturens nyck alltså, oförståelig för de flesta, främmande, gärna någon

ting "krokigt" om man så vill, men i och för sig på intet sätt osedligt. (Om 

"förhållandet" i likhet med så många andra "förhållanden" sedermera 

utvecklade sig i osedlig riktning, det känner jag icke och det angår mig icke 

— jag talar endast om känslan at first sight.) Och vad blev det av honom? 

Bruten och förfäad av lagen pustar han ut sin otäcka fangelsejämmer,yora£-

kar sin kärlek, som kanske en gång var det enda rena och verkliga hos honom, för 

att om möjligt vinna sina "medborgares" aktning. Sjunker så djupt i vedervärdig

het att han ursäktar sig med att ha blivit — förförd.32 (Min kurs.) 

Krossades Oscar Wilde (eller Dorian Gray, det är något osäkert vem 

Bergman egentligen avser) av omgivningens tryck, eller bestod han inte 

provet? Bergman ställer frågan, båda sidorna spelar in, men den senare 

förklaringen ges högre prioritet. Händelseförloppet beskriver Bergman 

som ett samspel mellan det Wilde/Gray var och det man gjorde honom 

till, mellan "en naturens nyck" och "den statsbestämda lagen". Den ena 

boven i dramat är den allmänna opinionen, men det oförlåtliga är att han 

böjer sig för denna, att han ursäktar och skyller ifrån sig och därmed för

nekar sin kärlek, som kanske varit det enda "verkliga" hos honom. 

Här far vi nu en precisering av Bergmans verklighetsuppfattning, och den 

31 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 111. 
32 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 111. 
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identitetsuppfattning som är förbunden med den. Den motsägelse som lig

ger i att han tänker sig verkligheten som en kategori både utanför och inom 

jaget — dels kan verkligheten "fly" jaget, dels ser han kärleken som det 

verkliga "hos" Oscar Wilde/Dorian Gray — denna motsägelse visar sig 

vara skenbar. Den löses upp när han använder kärleken som åskådnings

objekt. 

Med kärleken som utgångspunkt kan problematiken skisseras på föl

jande sätt: Kärlek uppstår i ett möte. Vi kan inte välja att bli förälska

de, inte heller kan vi välja att inte bli förälskade. Förälskelsen i sig är 

ett faktum som överskrider vår vilja och vår förmåga att välja. I det 

ögonblick den inträffar tillhör den det givna, den verklighet som jaget 

har att förhålla sig till.33 Vi kan bara välja hur vi ska förhålla oss. Vi 

kan välja uttryck och form för vår förnekelse eller bejakelse. Detta val 

är emellertid inte "fritt", vi kan känna oss tvungna att välja på ett visst 

sätt på grund av omgivningens tryck. Tvånget att välja är därför både 

en frihet och en nödvändighet. Men tvånget att förhålla sig är något 

annat än det tvång att förhålla sig på ett visst sätt, som individen kan utsät

tas för eller uppleva i konfrontation med rådande konventioner. Det är 

på den senare nivån som ett personligt ställningstagande kan bli möj

ligt, och med utgångspunkt i det kan också de konventionella villkoren 

för den sociala tillvaron synliggöras och förändras.34 

Här blir det tydligt att "det verkliga" konstitueras i jagets möte med 

omvärlden, liksom att det verkliga är något som både tillhör och över

skrider jaget. Och dessutom, på samma sätt som jaget både tillhör och 

överskrider verkligheten, tillhör och överskrider jaget också identiteten, 

jaget rymmer också alltid sin "personliga rest".35 Liksom det verkliga far 

även identiteten sin innebörd i jagets möte med omvärlden. Och eftersom 

33 När man då talar om att kärleken bara kan "förverkligas" i handling, så kan det verka 

motsägelsefullt. Hur kan det som redan är verkligt ytterligare "förverkligas"? Den konkre

ta betydelsen, enligt detta resonemang, blir att man genom handling ger sin kärlek offent

lighet, att man "gör den verklig" även för andra, om det så bara är för den älskade. 
34 Jfr. detta förhållande med de "måsten" som analyseras i En döds memoarer, särskilt "Sjö

mannens och Hansens utläggningar, SS: 13, ss. 298 och 385 ff. 

Dessa "måsten" framstår å ena sidan i sin godtycklighet som möjliga att överkomma 

eller förändra. Å andra sidan står det också klart i hur hög grad de faktiskt är bestämman

de för individens handlingar, eftersom de alltid är förbundna, om än på ett dunkelt sätt, 

med de värden som utgör grunden för individens identitet. 
35 För att tydliggöra konsekvenserna av detta synsätt, se parallellen mellan detta och reso

nemanget i föreg. kap. beträffande Bachtins syn på individen som samtidigt fullständigt 

socialt bestämd och fullständigt unik, som en följd av individens konkreta närvaro i tid och 

rum, avsnittet "Dialog som litteraturvetenskapligt förhållningssätt". 
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detta möte ständigt äger rum skapas också identiteten ständigt. I det ögon

blick någon säger "jag är" och ger detta en bestämning, t. ex. "man", 

"kvinna", "kär" osv, blir denne också indragen i en process där den sålun

da definierade identiteten i varje ögonblick kan överskridas och omformu

leras. Därför är varken identiteten eller det verkliga stabila, i betydelsen 

entydigt definierbara, de skapas ständigt på nytt genom vår närvaro i ti

den och rummet, och den måste ständigt definieras på nytt. Identitet kan 

därför också beskrivas som en process som kräver kontinuerligt ställnings

tagande. — Processen kräver en dubbel uppmärksamhet, dels på identite

tens relation till omvärlden, dels på identitetens förhållande till jaget.36 

När nu Bergman säger att kärleken kanske var "det enda verkliga" i 

Wildes/Grays liv, så kan man tolka det så att Bergman tänker sig att 

det möte som resulterade i kärlek kanske var det mest betydelsefulla 

möte med en annan/med sin omvärld som han fått erfara. Därför blir 

också kärleken den viktigaste grundvalen för hans identitet. Och därför 

kan han försvara sig själv, sin identitet, sitt människovärde, bara genom 

att försvara sin kärlek. Gör han inte det så har han förverkat sin rätt att 

vara den han är. Han blir ett "få", och inte längre en myndig männi

ska, förmögen till ansvar och kritiskt omdöme. 

Den samtidiga mäktvilja och undergivenhet som präglar Bergmans 

förhållningssätt, ges här ytterligare en bestämning, genom att det som 

han anser att makten ska användas till utpekas. Att acceptera "det verkli

ga" och utgå ifrån det, det är den nödvändiga underkastelsen; att ta det 

på allvar och försvara det till varje pris, detta ska makten användas till. 

Så ter sig förutsättningarna för Bergmans "värdekonservatism". En 

jämförelse med Bööks hållning kan klargöra varför Bergmans värdekon

servatism inte blir moraliserande medan Bööks blir det. Som jag har 

visat i det föregående lyckas Böök alltid finna eller etablera en överord

nad kategori som fungerar som norm och måttstock, och som också tillå

ter honom att se sig som en integrerad del av ett meningsfullt helt. Bööks 

strategi kan i detta sammanhang beskrivas som att han sätter likhetstec

ken mellan "värde" i betydelsen "grundläggande egenskaper eller vill

kor" å ena sidan och "värderingar" å den andra. Därefter upphöjer han 

vissa värderingar till en abstrakt, överindividuell och "evig" nivå och 

betraktar dem som mera grundläggande och därför också mera betydel

36 Nödvändigheten för individen att i varje ögonblick pröva sin identitet genom att till dess 

bestämning foga "jag", och ställa detta som en fråga (t. ex. vad betyder: "jag är kvinna", 

hur förhåller sig "jag" till "kvinna"?), liksom riskerna både med att göra denna prövning, 

och att avstå från den, får jag anledning att återkomma till i analysen av denna problema

tik i En döds memoarer. 
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sefulla än andra. Det kan gälla föreställningar om nödvändigheten att 

tro på Gud, fosterlandet, familjen eller privategendomen eller på katego

rier som omsorg, barmhärtighet osv. I och med att dessa värderingar 

betraktas som grundläggande värden och därmed som villkor i den 

mänskliga tillvaron, kommer de också, genom en tankekullerbytta, att 

definieras som forutsättningar för samhällets fortbestånd, och därför något 

som med alla medel måste försvaras. 

Det Bergman gör är något annat. I brevet är det inte den homosexuel

la kärlekens rätt han försvarar, annat än indirekt, i det att denna kärlek 

jämställs med all annan kärlek.37 Det är inte ens kärlekens rätt han för

svarar. Hade han gjort det så hade det varit i linje med den värdekonser

vatives traditionella tillvägagångssätt, om än i syfte att libéralisera, vidga 

eller omdefinicra begreppet "kärlek". Det han försvarar är individens 

rätt till sin personliga sanning, individens rätt till sin kärlek, individens 

rätt och skyldighet att vara och försvara det han är. 

Det han vill varna ungdomen för är då kanske helt enkelt att alltför 

lättvindigt "sälja" sin rätt till kritisk värdering och personlig sanning i 

utbyte mot "medborgarnas aktning". I så fall är det denna "ekonomis

ka" innebörd i termen "skökor" som far honom att välja det begreppet 

för det han vill bekämpa. Hans indignation över prostitutionen är visser

ligen moralisk, men den har ingenting gemensamt med sedlighetsapost

larnas indignation över sedernas förfall. 

Jag skulle vilja beskriva det Bergman gör, till skillnad från en värde

konservativ som Böök, som att han upprätthåller en skillnad mellan vär

de och värdering.38 Den "böökska" värdekonservatismen kan upphöja 

t. ex. "kärlek" till ett "evigt värde", men betraktar den då som ett klart 

definierat och eftersträvansvärt ideal, som t. ex. "moderskärlek", "foster

landskärlek", "syskonkärlek" osv. Definitionerna (och de värderingar 

som ligger implicit i dem) av kärleken betraktas som viktigare eller till 

och med som "verkligare" än kärleken själv. Man talar ju t. ex. om 

37 Ek citerar brevuttalandet och betonar det faktum att Bergman här jämställer den homo

sexuella kärleken med all annan kärlek. "Hans åsikt var, att den homosexuella kärleken 

ägde en lika stor etisk halt som varje annan form av emotionell bindning människor emel

lan." Ek, 1964, s. 135. 

Ek har naturligtvis rätt. Men jag menar att detta inte är Bergmans huvudärende här, 

han endast fastslår det som en förutsättning för den följande argumenteringen. 
38 Att denna skillnad i princip är möjlig att upprätthålla framgår om vi prövar innebörden 

i begreppet "värde" mot närliggande eller synonyma begrepp som bruksvärde, bytesvär

de, egenvärde. Dessa begrepp har karaktären av "post-facto", de uttalar sig om egenska

per hos ting eller företeelser, men egenskapen i sig, värdet, förutsätts existera före värde

ringen. 
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"sann moderskärlek" och har omedelbart ett antal definitioner till hands 

för hur denna är eller bör vara beskaffad. I och med det blir kärleken inte 

möjlig att omdefiniera eller utforska i sig, som en aktivt verkande kraft i 

ett konkret sammanhang, en kraft som föregår och övergår definitioner

na. Men det är just detta senare som Bergmans intresse riktar sig mot. 

Bergman hade själv uppenbara svårigheter att definiera vad han ville 

lägga i begreppet "människovärde". I ett brev till Hans Larsson gör han 

ett försök. "Människovärdet, summan, syntesen, organismen (jag finner, 

som Ni ser, inte ordet men det gör detsamma) är oförstörbart. Det är 

ett evangelium, som borde kunna locka sinnen, lugna hjärta/n/ — och 

bringa mången dogm på fall."39 Den viktiga definitionsgrund han trots 

allt förmår urskilja här är skillnaden mellan "dogm" och "evangelium". 

Människovärdet tillhör inte dogmernas sfar, det kan inte fastställas och 

fasthållas med hjälp av definitioner. 

Med utgångspunkt i Bergmans brev till Ellen Key kan vi se att konse

kvensen av hans verklighetsbestämning blir att det enda (människo-) 

värde vi äger och har tillgång till ligger i det vi är, och den bestämning 

detta ges i vår identitet. Någon annan och "evigare" utgångspunkt eller 

sanning om vår tillvaro existerar inte. Detta är det som individen har 

att värdera och förhålla sig till. Värden blir därför, för Bergman, något 

konkret. De är det givna i varje situation. Värderingsmodeller tillhanda

hålls av omgivningen, de är kulturellt bestämda. Hur värderingen i var

je enskilt fall kommer att gestalta sig, beror av individens samspel med 

sin omgivning. Hur någon värderas säger något om den grad av legitimi

tet som tillmäts individens identitet, inom ramen för gällande värderings

normer vid det aktuella tillfallet. 

Genom att en skillnad upprätthålls mellan värde och värdering kan 

bägge leden ständigt prövas och omdefinieras — Detta har ingenting 

med värdenihilism att göra. Snarare kan man säga att Bergmans värde

konservatism är av ett kvalitativt annorlunda slag är t. ex. Bööks, och 

också långt mera radikal som sådan.40 

39 Brev till H. Larsson, 3.6.1918, Brev, s. 141. 
40 Kanske är denna hållning också en förklaring till Bergmans omvittnade svårigheter att 

hantera besvikelser eller misstankar om svek. Det han krävde av sig själv förväntade han 

sig också av andra: obrottslig trohet mot och försvar för människovärdet, för det verkliga, 

det enda viktiga. 

Detta kan förstås som en dröm om den fulländade "demokratin" där total jämbördighet 

och ömsesidighet råder. — Drömmar om renhet brukar framhållas som Bergmans särmär

ke. I hans eget liv hade förhållningssättet kanske fungerat om andra också hade omfattat 

det, och varit lika starka i sitt "försvar". 

Olyckligtvis tycks han ha förbehållit sig rätten att ensam definiera detta "det enda vikti-
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Påbudet att respektera och försvara "det verkliga'5 iakttog Bergman 

även i sin relation till sina romangestalter. Det intressanta är nämligen 

att han inte lät sin vilja till makt över såväl "symbolhus" som publik, sin 

vilja att förkunna "klara och knappt formulerade tankar", helt ta över i 

romanerna. Han förhåller sig till sina gestalter som till något utanför och 

bortom honom själv, något som besitter ett egenvärde som han inte vill 

eller kan "göra våld på". — I detta kan vi se att värdekonservatismen i 

Bergmans tappning kan förstås som ett sökande efter den punkt där 

makt, moral och estetik sammanfaller, den som han själv kallar "midt-

punkten". 

Sökandet efter "midtpunkten" 

Bergmans vilja till makt över sina fiktivt "verkliga" skapelser var dock 

påfallande, och det kan vara dags att närmare granska hur han såg på 

detta problem. Explicit formulerade han sin vilja till makt t. ex. i ett 

brev till Hans Larsson, 1912. I detta brev kommer han dessutom in på 

maktens begränsningar. Här diskuterar han visserligen sitt arbetssätt 

som dramatiker, men jag menar att hans resonemang även kan vara av 

intresse för romanerna från samma tid.41 

Helt och hållet vågar man ju aldrig släppa protagonisterna ur sikte — lika 

lite som djurtämjaren vågar släppa tigrarna. Men å andra sidan känner 

man en viss motvilja att fixera, en viss ängslan. 

Tills man plötsligen, plötsligen stannar midt på scenen. Det är något 

af trolleri — det omedvetnas trolleri. Springandet kors ö tvärs har i själfva 

verket varit ett omedvetet letande efter midtpunkten. Nu står man där och 

nu är man herrel Man står i cirkelns midtpunkt och det finns ej den punkt, 

den sak inom periferien, som man icke lätt ö hastigt utan förändring af 

läge kan gripa och behärrska.42 

ga", inte bara för egen del utan dessutom t. ex. i sitt äktenskap, vilket framgår av "fast-

mansbreven". Se Fästmansbreven. Hjalmar Bergmans Brev till Stina Lindberg åren 1905-1908. red. 

K. Dahlbäck och E. Hj. Linder, 1983. 

Med tanke på hur den dröm om ömsesidighet jag här har skisserat såg ut, kan det före

falla som en ofattbar grymhet. Följden blev som bekant kronisk svartsjuka och misstankar 

om svek. Grymheten drabbade båda parter, om än på olika sätt. 
41 Att detta uttalande kan vara relevant även för Bergmans arbete som romanförfattare 

bekräftar han själv i en intervju några år senare: "För övrigt äro de romanerjag skrivit 

till stor del förklädda dramer." DN 2.3.1917. Jfr. även nedan. 
42 Brev till H. Larsson, 20.12.1912, Brev, s. 78. 
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Trots sin uttryckliga vilja till makt känner han alltså en viss ängslan 

över att "fixera" innan han är säker på att ha funnit den "midtpunkt" 

som gör det möjligt för honom att "gripa och behärrska". 

Och ännu viktigare: "protagonisterna" uppfattar han som till den 

grad fristående och självständiga enheter att de kan jämföras med djur-

tämj arens tigrar. Protagonisterna har för honom en faktisk existens som 

inte kan ifrågasättas. Liksom tigrarna kan hans protagonister tänkas 

"anfalla" om han inte är nog försiktig! Det är naturligtvis denna verklig

hetskvalitet hos protagonisterna som är själva förutsättningen för att 

skrivandet ska bli ett slags "maktkamp". Denna verklighetskvalitet vill 

eller känner han sig tvingad att respektera, varför han också talar om sin 

"ängslan att fixera". 

Liksom djurtämjaren måste känna sina tigrar för att rätt behärska 

dem, måste Bergman lära känna sina gestalter för att hitta den "midt

punkt", den relation och det förhållningssätt där han kan kontrollera 

dem. Om han inte förstår och respekterar deras egenart, tycks han me

na, kan han inte heller hantera, dvs. skildra dem på ett adekvat sätt. 

Bergmans protagonister behåller denna självständiga status, som vi 

sett i brevet till Ellen Key tre år senare, trots att hans vilja till makt har 

fatt en ny inriktning när viljan att tala till människorna nu tydligare 

börjat göra sig gällande. Han säger alltså där om sina "svartkonst-

gestalter: "Tror Ni inte, att jag hade gett dem andra drag — om jag för

mått?"43 Samma tanke återkommer i ett annat brev från samma år, den

na gång som kommentar till Anders Osterlings recension av Dansen på 

Frötjärn: 

Ellen Key har också sagt mig att jag gör så "fasligt fula gubbar". Ofver 

huvudtaget gör jag inga gubbar alls; endast berättar. Och väljer vanligen 

endast människor, som jag hyser någon sympati för. Rästen tors jag ännu 

ej röra vid. Får jag en gång det couraget, kommer Ni inte att vilja ta i 

boken. Hvilket är riktigt, ty vi böra endast läsa det, som ökar vår lifslust. 

(t. ex. Bööks recensioner)44 

Makt och underkastelse är alltså hela tiden kategorier han använder för 

att beskriva sitt arbetssätt. Men trots att hans vilja till makt är så påtag

lig, beskriver han det han sedan faktiskt gör som att han "endast berät

tar". Han ser sig som ett redskap för de berättelser eller gestalter som 

framställer sig för honom. Hans enda valfrihet ligger i att han kan leta 

efter "midtpunkten" och att han kan välja vad han vill "röra vid", dvs. 

43 Brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 109. 
44 Brev till A. Österling, 15.12.1915, Brev, s. 113. 
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om han ska berätta om de för honom själv sympatiska eller osympatiska 

figurerna. Det som kan vidröras och berättas finns dock där redan innan 

han har gjort sitt val, oberoende av hans medvetna vilja eller skapande. 

Två år senare, dvs. 1917, utvecklar Bergman ytterligare sin syn på 

protagonisternas verklighetsstatus, och det förhållningssätt som detta 

tvingar honom till, denna gång i en intervju, gjord med anledning av 

premiären på Marionettspel. Även denna gång uttalar han sig i egenskap 

av dramatiker, men nu påpekar han själv att samma förhållningssätt 

präglar även hans arbete som romanförfattare: "För övrigt äro de roma

ner jag skrivit till stor del förklädda dramer."45 Sitt arbetssätt beskriver 

han så här: 

Det är /.../ på ett sätt en osjälvständig verksamhet att skriva dramer. Det 

gäller blott att lyssna till vad ens personer på scenen säga. Det går inte 

att hitta på eller blanda sig i, då förvirras allting. Det är bara en replik 

som är nödvändig. Man är ett slags regissör för sina egna figurer, eller, i 

grunden, man är en skådespelare som spelar dem alla.46 

Så beskriver Bergman själv de sidor av sitt arbetssätt som kritikerna 

karaktäriserade med ord som "kylig iakttagare" och "offer för sin egen 

fabuleringsförmåga" å ena sidan, och "marionettmästare" med experi

mentatorns egenmäktighet och begåvning för det konstruktiva å den 

andra. Det som kan förefalla vara en motsägelsefull och splittrad eller 

vankelmodig och relativistisk hållning, präglad av ett "å ena sidan och 

å andra sidan", bör dock snarare ses som ett spänningsfält av motstridi

ga men samverkande tendenser. 

En samtidig respekt och distans till de fiktiva gestalterna 

För att tydliggöra detta spänningsfält kan vi börja om från den ovan an

förda passage i brevet till Klara Johanson från 1913, där Bergman säger 

att han med sina verk framför allt velat "byta lif \47 Om vi till detta läg

ger hans karaktäristik av sin berättarteknik dels som ett byggande av ett 

symbolhus, dels som ett förhållningssätt där protagonisterna är lika verkli

ga som tigrar, och där han själv tvingas fungera som skådespelare för att 

förstå och som regissör för att behärska, så kan vi se att Bergman inte tycks 

ha haft ambitionen att konstruera rena fantasiliv. Snarare ville han 

45 DN 2.3.1917. 
46 ibid. 
47 Brev till K.Johanson, 3.6.1913, Brev, s. 81. 
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i fiktionen undersöka och/eller leva det han uppfattar som befintliga liv. 

Till detta kan vi slutligen foga ytterligare ett uttalande av Bergman 

själv. Bööks recension av Loewenhistorier föranledde som bekant Bergman 

att sända honom ett urskuldande brev, där han också formulerar väd 

som för honom är det viktigaste i hans konst. Bergman skriver: 

när jag kom till slutet af Eder ree. eller med andra ord till "ovettet", fick 

jag en obetvinglig lust att högt instämma. Jag har nämligen så länge i 

tysthet skämts öfver Loewenhistoners sista afdelning — 

Ämnet hörde ej dit utan till släkten Liljas historia. Självständigt utförd 

hade berättelsen kanske icke ens då höjt sig öfver röfvare-romanens nivå 

men jag skulle i alla fall ha gifvit händelser och handlingar den psycologis-

ka motivering, som — falsk eller riktig — dock för mig är hufvudintresset.48 

Bergman tycks inte nämnvärt ha intresserat sig för om proportionerna 

mellan det normala och det groteska i hans verk motsvarade den "norma

la" verklighetens.49 Viktigare tycks det ha varit att följa gestalterna i de

ras yttersta konsekvenser, i det här fallet i deras innersta "psycologiska 

motivering", även till priset av att resultatet blir en "röfvare-roman". 

Troheten mot den betraktade personens eller det gestaltade livets egen 

logik, så långt Bergman förmår uppfatta den, "falsk eller riktig", är av

görande. Om det liv som han berättar då råkar vara en "röfvare-roman" 

så kan det inte hjälpas tycks han mena, även om han i och för sig an

vänder beteckningen just för att karaktärisera en "låg" form av littera

tur, något man i princip kan eller borde sträva att höja sin berättelse över. 

Hans skygghet för eller motvilja mot att explicit beskriva "sig själv" 

förstärker hans vilja och förmåga att "tränga in i sina modeller". Han 

framstår därvid som sin generations "fränaste analytiker" — och det 

omdömet står inte Per Lindberg ensam för.50 Analysen blir dock möjlig 

för att han betraktar sina modeller som självständiga enheter. Han ville 

48 Brev till F. Böök, 29.7. 1913, Brev, s. 84. 
49 Jfr. ovan, diskussionen kring hur Bergman i brevet till Key tänkte sig att gå tillväga för 

att "skapa människor", respektive tankarna kring "det mänskligas" relativa förekomst i 

världen. 

Jfr. även begreppen "karikatyr och kliché" i föredraget med samma namn från 1929. I 

Bergmans definition är kliché-konsten den som strävar efter vad man kunde kalla "doku

mentär" verklighetsåtergivning, medan karikatyrkonsten, som namnet anger, vill finna det 

karaktäristiska, den grundlägganden drivkraften eller logiken hos personer och händelser. 

Bergman räknar sig till den senare kategorin. SS:27 ss. 264 — 287 passim. 
50 Jfr. uttalanden som Klara Johansons: "en diktare med /.../ fantasiklar blick", Tidevarvet 

6.12. 1924, Viktor Svanbergs karaktäristik av Bergman som "borgerlighetens kritiker", 

SocD 15.6.1925, samt Sven Stolpes ree. i Våra nöjen, nr 36, 1930, för att bara nämna några 

av hans samtida läsare. 
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och kunde tillfälligt "byta lif" såsom en skådespelare kan, genom in

levelse. Någon total identifikation eller sammansmältning kunde det 

dock inte bli fråga om. Genom att han liknar sina protagonister vid "tig

rar" markerar han det omöjliga i att bli någon annan genom denna verk

samhet. Man kan inte bli tiger genom inlevande förståelse för dess särart. 

I Bergmans beskrivning av sitt förhållningssätt till sina fiktiva skapel

ser blir det jämförbart med den samtidiga respekt och distans som vi har 

kunnat urskilja som de nödvändiga förutsättningarna för att en roman 

ska bli dialogisk. 

Det "sneglande" som kunde iakttas i Bergmans förhållande till publi

ken, och som kunde beskrivas som en samtidig ängslan för att tråka ut 

den och en vilja att besegra den, detta samma förhållningssätt går igen 

i Bergmans förhållande till sina fiktiva gestalter. Även denna relation 

präglas av en samtidig änslan — denna gång för att "fixera" — och en 

vilja att behärska. "Sneglandet" har alltså långt mer vittgående konse

kvenser för Bergmans författarhållning än Linder anade, och därmed 

också en helt annan betydelse än han ville tillmäta det. 

Att skapa är att frambringa 

Bergmans påstår att han inte "gör" gubbar utan endast "berättar". I 

analysen av Loewenhistorier har jag velat visa att Bergmans personer inte 

endast lever i enlighet med sin psykologi utan att de också lever (i) sin 

tid, sin historia och framför allt i enlighet med sin specifika genre. Han 

underordnar sig alltså befintliga logiska strukturer i sökandet efter 

"midtpunkten". 

Med denna beskrivning framstår Bergmans arbete alltså som allt an

nat än "experimenterande".51 Genrerna tycks helt enkelt rymma lika 

mycket självständigt "liv" som hans protagonister, och kräva lika stor 

varsamhet och respekt. Han är hänvisad till att iaktta redan befintliga 

liv, handlingar, genremönster, iaktta både i bemärkelsen varsebli och i 

bemärkelsen lyda. För att beskriva detta förhållande förefaller mig ter

men "frambringa" vara adekvat, den implicerar just nödvändigheten av 

att utgå från den gestaltade världens inneboende logik. 

51 Så har han heller aldrig själv beskrivit sitt arbete. Hans ovilja och till och med oförmåga 

att omarbeta sina texter kan ses som ett tecken på att så inte heller var fallet. I brev till 

T. Bonnier, 9.3.1913, skrev Bergman, "det är fan så svårt att ändra, hvad som en gång 

tagit sin form. Rena strykningar går väl an, men omarbetningar smaka oftast lögn." Cite

rat efter SS:8, s. 456. 
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Man kan också ge detta en annorlunda formulering som mera tar fas

ta på "riktningen" och "intressefokus" i hans romaner. Generellt kan 

man säga att om en författare primärt är engagerad av att förkunna, och 

dessutom tror sig sitta inne med facit till det han ser, så kommer han 

att utforma sin berättelse som en exeges, där såväl författarens som läsa

rens intresse riktas mot att se vad varje händelse betyder i det övergri

pande perspektiv som det är tänkt att exemplifiera. Den typiska "ten

densromanen" är konstruerad på detta sätt. Där tenderar de enskilda 

episoderna att forma sig till tablåer, vilket i sin tur ofta innebär att intri

gen stannar upp eller blir ovidkommande. Denna "vertikala" intressein

riktning är visserligen en strukturerande kraft även i Bergmans roma

ner; han har ett budskap, han vill förkunna. Men dessutom tillkommer 

i hans romaner ett aktivt intresse för vad som ska hända sedan. I detta 

"horisontella" perspektiv dominerar en "öppenhet". Här är intrigen av 

högsta intresse, och frågan är om inte författaren på detta plan är lika 

"nyfiken och ovetande" om hur det ska gå som läsaren. Vad händelserna 

betyder i romanens helhetsperspektiv är momentant satt inom parentes, 

frågan är hur de påverkar nuet och vilka möjligheter som därmed öpp

nar sig.52 

För att fa veta något om det man ser, säger Bergman, måste man be

möta människor sådana de är. Metoden beskriver han i ett brev till 

Hans Larsson: 

Men männen förbli dock män, kvinnorna kvinnor. Att icke släppa dem ur 

sikte, det måste dock för den vise vara — det väsentliga i hans vishet. Och 

hans metod måste vara att med en infamt stillsam ihärdighet locka dem 

till förtroliga små samtal. Det hjälper icke att vara professor i filosofi, det 

hjälper icke ens att icke vara professor i filosofi.53 

Att förklara tycks ha varit mindre viktigt för honom än att se och förstå. 

Eller rättare, det handlar om olika saker, och de måste därför delvis skil

jas åt. Själv har Bergman, i ett brev till Klara Johanson, formulerat sig 

på ett sätt som kan belysa varför han ser sig tvungen att se och förstå i 

första hand. Brevet utgör svar på hennes omdöme om Vi Bookar, Krokar 

och Rothår, och Bergman förklarar sina avsikter med romanen, och, kan 

man förmoda, med sitt arbete mera generellt, på följande sätt: 

Ja, en "världsöfvervinnare från den blå himlen" hade nog rensat luften i 

min stad och bok. Men där fanns ingen. Där fanns endast två helt vanliga 

52 Ett konkret exempel på detta förhållningssätt kan vi finna i kapitlet "Léonie. Ett mellan

spel" i En döds memoarer, vilket analyseras nedan. 
53 Brev till H. Larsson, 3.6.1918, Brev, s. 141. 
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världsöfvervinnare: spriten och religionen. Och ingendera delen stamma 

från himlen. 

H vad som intresserat mig har varit: att samvetsgrant iakttaga männi

skornas långsamma, värdiga och löjliga gång framöfver tjärstickan. Hvar-

ken vägen eller målet ha intresserat mig. Utan sättet att gå.54 (Min kurs.) 

Bergmans påstående att det inte fanns någon "världsöfvervinnare från 

den blå himlen" kan också förstås så att han själv inte kunnat finna 

någon övergripande förklaring eller något radikalt alternativ till den rå

dande situationen. Det fanns inga utvägar, ingen möjlighet att "und

komma" eller övervinna den logik som styr den gestaltade världen, ingen 

"världsöfvervinnare från den blå himlen" kunde komma in och överta 

makten. Endast det som verkligen finns i hans stad kan fa något av

görande inflytande i hans bok. Bergman formulerar sig här så att dessa 

kategorier sammanfaller. Han ser ingen möjlighet att konstruera en an

nan historia med en annan logik än den som styr den "verklighet" han 

;menar sig ha iakttagit. Hans "stad" och hans "bok" är ett. 

Här kan vi också se att effekten blir att han gestaltar eller, om man 

så vill, att han etablerar sitt eget fokus i det upplevande centrum som 

en romangestalt, en (fiktiv) situation eller en genre tillhandahåller. Där

för blir frågan om hur det ska gå för hjälten en lika öppen fråga för förfat

taren som för läsaren, om än vid olika tidpunkter. 

Författarens "personliga röst" eller "budskap" kan följaktligen aldrig 

återfinnas i något "alter ego" i romanerna, inte ens mera abstrakt, i 

något visst perspektiv som som anläggs på ett skeende eller en person. 

Vem den talande är och vad han kan säga, liksom det perspektiv som 

är möjligt att anlägga, bestäms hos Bergman av den genre och den situa

tion som betraktas och ageras ut i romanerna. Ska vi söka "författarens 

personliga röst" måste det bli i hela det förhållningssätt till litteraturen, 

till det konstnärliga arbetet och till den egna upplevelsen av fantasi och 

verklighet som jag här har försökt skissera. 

Nuet fokuseras alltså i sin oavgjorda och oöverblickbara aspekt, dvs. 

som den existentiella belägenhet det är för romangestalterna, och inte 

som en exemplarisk position i ett känt kronologiskt och kausalt samman

hang som författaren har gjort till sin uppgift att demonstrera. I stället 

samverkar olika och ibland motstridiga logiska strukturer som alla aktivt 

påverkar nuet och bidrar till berättelsens utformning. 

54 Brev till K.Johanson, 28.5.1912, Brev, 1964, s. 71. 
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Betydelsen av att fokusera nuet och samtidigheten 

Nu blir det också möjligt att förstå ytterligare en aspekt av det brev 

Bergman skrev till Algot Ruhe med anledning av En döds memoarer. Han 

säger där att han är av den åsikten att "vissa handlingar /.../ tillhöra 

ej blott en individ utan en släkt — kanske ett folk, en race — eller snara

re: släkten tillhör handlingen".55 Vissa handlingar framstår alltså för 

Bergman som "eviga". Konkret innebär det att de föregår individen, att 

de alltid finns kvar i och alltid påverkar nuet. Denna tanke anger Berg

man som en förutsättning för sitt arbete med En döds memoarer. Men det 

förhållande som har getts en biologistisk, arvsmässig och en övernaturlig 

eller religiös inramning i romanen blir, sett ur detta perspektiv ett högst 

"världsligt" förhållande: Nuet är "determinerat" genom tidigare händel

ser och gärningar av samverkande och/eller motstridiga strukturer. Des

sa är alltid närvarande fastän oöverskådliga för individen i nuet. 

Detta innebär också att Bergmans påstådda "determinism" kan pro-

blematiseras. Den gåtfulla omständighet att en författare som påstås 

vara just determinist samtidigt till den grad kan vara uppmärksam på 

och utnyttja slumpen i sitt arbete har, åtminstone för mig, framstått som 

svårförklarlig. Slumpartade händelser eller detaljer är aldrig "ovid

kommande" hos Bergman, utan i högsta grad produktiva, de överskrider 

det till synes determinerade sammanhanget och ger upphov till radikalt 

nya händelser och möjligheter, som ögonblicket innan inte hade kunnat 

förutses. 
Om vi emellertid tar fasta på Bergmans tanke att gärningar är "evi

ga", i det att de har en större räckvidd än individen, kan hans upp

märksamhet på slumpen ge oss en anvisning om att han inte enbart beak

tar den kronologiska kausaliteten i sökandet efter förklaringar till ett 

händelseförlopp. För att utforska både determinering och handlingsmöj

ligheter har han funnit det nödvändigt att fokusera individen ställd inför 

det nu där alla tidigare strukturer samtidigt är närvarande. Därför blir 

det också "samtidighetens" kausalitet som utforskas, och där spelar det 

(skenbart) slumpartade en viktig roll.56 

Det är en extrem uppmärksamhet på subjektivitetens och nuets villkor 

55 Brev till A. Ruhe, 6.12. 1918, Brev, s. 145. 
56 Jfr. slumpens betydelse hos Bergman, så som den här har skisserats med Bachtins tanke 

(se ovan diskussionen av den dialogiska kritiken) om mänsklig meningsproduktion som 

det som överskrider den kausala determineringen. Mening skapas för första gången i varje 

ögonblick, i varje möte i nuet. Därför är både slumpen och meningen det som överskrider 

den kausala determineringen. 
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som här kan urskiljas. Bergman avstår från att tillgripa någon annans 

(sitt eget) perspektiv för att förklara sina romangestalters belägenhet. I 

stället visar han vad det innebär att befinna sig i just deras belägenhet. 

Därmed gör han det också möjligt för dem att formulera sitt eget "jag 

är". Bestämningarna av deras "jag är" blir just det som "händer" i ro

manen. Läsaren lär alltså inte känna gestalterna för att författaren förkla

rar för oss hurudana de är. I stället är det i mötet mellan författare och 

romangestalter som deras särart blir synlig för läsaren, som en effekt av 

detta möte. 

Ändå ville Bergman förkunna och behärska! Det är dock, som jag har 

velat visa, ingen lättköpt förkunnarroll som erbjuder sig för Bergman. 

Man kanske kunde formulera den så att han konstruerar sina scener för 

att, på det sätt som marionettmästaren kan, iaktta och utforska de gestal

ter som han spelar med. — "Outsiderns tomma position", en position 

vars innebörd jag menar Bergman demonstrerar i Loewenhistorier, bestäms 

av det "egenmäktiga offrets" hållning, av blicken på och en total under

kastelse under "den/det andra" och av en lika total vilja att behärska. 

Förhållningssättet konstitueras av fullständigt motstridiga tendenser, 

och konsekvensen blir att nuet, både i dess determinerade och i dess oav

slutade och oavgjorda dimension, ges en särskild prioritet i hans 1 Ci

tais verk. 

Bergmans ambition att förkunna placerar honom i en position där 

han tvingas arbeta med såväl kausala som finala förklaringsmodeller. 

Kanske något överraskande leder således analysen av Hjalmar Berg

mans förhållningssätt som författare fram till samma problemställning 

som min analys av viljeproblematiken i hans tänkande och litterära 

gestaltning av denna, alltså den diskussion som inleder analysen av 

Loewenhistorier. 

Även här kan vi se att han räknar med både en kausal och en final 

förklaringsmodell, att dessa inte kan förenas, men att han förutsätter 

en förmedlande instans mellan dem. I den tidigare analysen fann jag 

att denna förmedling bestod i viljan som en relationeilt bestämd katego

ri, viljan som mötesplats mellan divergerande krafter. Viljan framstod 

som en kategori som inte helt kunde förklaras och behärskas av subjek

tet, som rymde en okänd "frånsida" i Bergmans gestaltning. Denna 

frånsida benämnde han själv "den tredje viljan". När det gäller "för

kunnelsesituationen" i Bergmans tappning är det inte längre någon 

identifierbar kraft eller funktion som är problematisk utan nuet som 

sådant. Därigenom kommer nuet, samtidigheten, att beaktas i sin kvali
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tativa egenart och fungera som förmedling mellan ett kausalt och ett fi

nalt betraktelsesätt.57 

Arabesken som figur för samtidigheten i Bergmans romaner 

Nu kan också innebörden preciseras i ett tidgare anfört brev som Berg

man skrev till Tor Bonnier med anledning av Vi Bookar, Krokar och Rot

hår. Bergmans kommentar skulle kunna tolkas som en reflexion över 

"samtidighetens" dominans i hans arbetssätt. Bergman skriver: 

Jag förstår Din anmärkning mot slutet. Det sunda förnuftets ö rättfardig-

hetens seger af egen kraft hade naturligtvis varit monumentalare äfven rent 

estetiskt sedt. Men det ligger inte för mig. Om Du kastar en blick på min 

tidigare produktion, skall Du finna, att jag nästan alltid valt en irratio

nell ö om jag så må säga orientalisk upplösning. Och valet har icke varit 

medvetet — det är först Dina ord som kommit mig att reflektera på för

hållandet. 

Men frånsedt /... slutet/ finner jag icke, att bokens afslutning saknar 

logiskt intresse. Finalen blir nämligen ett af bokens hufvudthema: pen

ningens ofta (oftast?) slumpvist verkande makt — än på godt än på ondt. 

Plus: det nyckfulla, eminent kvinnliga elementets betydelse inom en sam

ling människor. Påvisandet af detta faller — enligt mitt förmenande — 

inom en "Stadskrönikas " ram. Eller hur?58 

I min tidigare kommentar till detta brev diskuterades det faktum att 

Bergman själv insåg att mer än en logisk struktur kommit att påverka 

romanen.59 Själv framhåller han "Stadskrönikan" som sin målsättning. 

Helheten och ögonblicksbilden, även när det är en hel epok som skild

ras, har således varit viktigare än att undersöka eller övertyga sig själv 

och andra om det önskvärdas tänkbara realisering, dvs. "förnuftets och 
rättfardighetens seger af egen kraft". Det har för honom inneburit att 

57 För att undvika missförstånd vill jag fasta uppmärksamheten på att redan det faktum 

att en förmedling är nödvändig i sig implicerar att en sammansmältning mellan kausalitet 

och finalitet inte är tänkbar för Bergman. Min poäng är att där Sverker Ek tycker sig finna 

en "viss inkonsekvens" i Bergmans sätt att hantera och räkna med båda dessa logiska 

strukturer som tänkbara förklaringsmodeller, där vill jag i stället ta fasta på att "inkonse

kvensen" kan vara en indikation på att Bergman räknar med och faster uppmärksamhet 

på en tredje kategori, eller rättare, en position, som just fungerar som förmedling. Jfr. ovan, 

den inledande diskussionen av viljeproblematiken i analysen av Loewenhistorier. Jfr. även 

Ek, 1964, s. 332. 
58 Brev till T. Bonnier, 9.2. 1912, Brev, s. 69. 
59 Jfr. ovan, brevet analyseras i anslutning till diskussionen om "brustenhetens estetik". 
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alla de krafter som samverkar måste beaktas, även de som skenbart är 

slumpvisa, men som, liksom "penningen" och "det eminent kvinnliga", 

lyder sin egen logik. Att visa på detta samspel mellan olika, kända och 

okända, makter utnämner han till och med till ett av romanens huvudte

man. Och resultatet har blivit en "Stadskrönika" med en "orientalisk" 

upplösning. 

Den kanske bästa bilden för detta sätt att arbeta är den som kan sam

manfattas med epitetet "arabesk". I en arabesk finns inget djup, ingen 

hierarkisering. Det finns en mittpunkt rent fysiskt och s.a.s. "geomet

riskt", men inget " hierarkiskt centrum", dvs. ingen del eller "tanke" är 

viktigare an andra. Arabesken kan vara allegorisk, men är inte beroende 

av en förankring eller referens utanför sig själv för att kunna ses och bli 

förstådd. Mönstren griper tag i och påverkar varandra på ett horisontellt 

plan, och hela arabesken är synlig samtidigt. Det går inte att säga var den 

börjar eller slutar, och varje element är oupplösligt integrerat i helheten. 

Bortom bekännelse och förkunnelse: Att enbart berätta (i) nuet 

I det redan anförda brevet till Algot Ruhe framhåller Bergman sin ambi

tion med En döds memoarer : "Nu far du emellertid ej tro, att jag skrivit 

'En döds memoarer' /.../ i avsikt att propagera min privata livsåskådning". 

I stället har han velat "i en om möjligt underhållande roman delgiva 

de rön, som mitt speciella jobb och dille: person- och släktiakttagelser, 

åsamkat mig".60 

Kategorierna "att visa", eller här, "att delgiva", samt "att under

hålla" framstår nu som angelägnare för Bergman än såväl förkunnelse 

som bekännelse, viktigare än att propagera sin privata livsåskådning. — 

Vilka möjligheter erbjöd detta som inte förkunnelsen eller bekännelsen 

rymde? Vad fick det för konsekvenser för romanens utformning, där det

ta angavs som ett huvudsyfte? En roman "bortom" bekännelsen och för

kunnelsen, och där författaren endast berättar, hur ser den ut? Bland 

annat detta ska min analys av En döds memoarer ägnas åt i nästa kapitel. 

Bergmans uppmärksamhet på nuet och hans ambition att "endast berät

ta", väckte dock en del kritik i hos hans samtida läsare. Det förhållnings

sätt som resulterade i ett "orientaliskt drag" i hans romaner, gjorde att 

händelseförloppet i romanerna ibland framstod som en effekt av slump

60 Brev till A. Ruhe, 6.12.1918, Brev, s. 145 f. 
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mässigt verkande krafter, och detta kom att uppfattas som en form av 

"ytlighet". Vissa kritiker sade sig t. ex. ha problem med att skilja på 

viktigt och oviktigt, eftersom "förgrund" och "bakgrund" tenderade att 

byta plats i romanerna.61 

Böök har i en essä år 1926 gjort några intressanta iakttagelser kring 

just det "orientaliska" draget hos Bergman.62 Essän ska fa avsluta denna 

diskussion kring konstnärsproblematiken i Hjalmar Bergmans författar

skap, eftersom Böök berör just de drag i författarskapet som Bergman 

själv funnit anledning att kommentera. Bööks värdering av dessa drag 

skiljer sig dock starkt från Bergmans. Essän ger därför en inblick i den 

konstsyn Bergman konfronterades med. — I Bööks beskrivning påminner 

de "sagor" han menar att Bergman skrev om just arabesken. Och de 

väcker både beundran och en viss oro hos Böök av just denna anled

ning. Resonemanget börjar med en jämförelse mellan Bergman och and

ra svenska författare: 

Nej, Hjalmar Bergman har icke alltför många beröringspunkter med den 

vanliga svenska författartypen. Ett oroande drag hos honom är t. ex. att 

han aldrig sysslar med naturskildring, ett annat att han aldrig tycks ha 

skrivit vers. Icke blott det lyriska inslaget fattas hos honom, utan även 

det retoriska, /—/. Han är en av de konkretaste bland svenska författare, 

varken fraserna eller känslorna, idéerna eller åsikterna ha för honom varit 

huvudsaken, utan de livfulla uppträdena. Den diktande kraften hos Hjal

mar Bergman är uppfinningen. Det draget har han gemensamt med den. 

äldsta och primitivaste formen av all litteratur, med sagan. (s. 196) 

Böök fortsätter med att försöka inringa vilken typ av sagoberättare Berg

man är och konstaterar då att han varken liknar Selma Lagerlöf eller 

H.C. Andersen, "det är inga moraliserande sagor, inga lyriska sagor, 

inga poetiserande sagor han förtäljer" (s. 198). Beröringspunkter finner 

han i stället med den orientaliska sagan: 

Borta i Asien finns det än i dag människor, som leva av sin fantasi, icke 

av sitt skarpsinne, sitt filosofiska djupsinne och sitt förfinade känsloliv, 

utan helt enkelt av sin förmåga att hitta på spännande historier och säll

samma förvecklingar, vilka på en gång äro absolut sannolika och absolut 

overkliga, så att åhöraren blir yr i turbanen och kastar ett mynt på mat

tan för att icke gå miste om fortsättningen. 

61 Denna typ av omdömen var särskilt vanliga i recensionerna av Dansen på Frötjärn och 

Knutsmässo marknad. Jfr. recensionsanalysen ovan. 
62 Böök, F., Resa kring svenska parnassen 1926, 1926, Sidhänv. till denna essä ges i det följande 

i den löpande texten. Essän publicerades först i SvD 24.10 och 25.10.1926 under rubriken 

"Hjalmar Bergman". 
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Skickade man de europeiska författarna till basarerna i Kairo, Damas

kus eller Bokhara för att tjäna sitt bröd och fylla sitt kall, skulle de flesta 

av dem sannolikt göra en rätt slät figur. Men man kan vara tämligen sä

ker på att Hjalmar Bergman snart skulle sitta på sin matta omgiven av 

en tät ring kameldrivare och köpmän, och att mer än en vattenpipa skulle 

slockna, (s. 198 f.) 

Bergman framstår alltså för Böök som en särling i den samtida litteratu

ren. Han avslutar sin allmänna karaktäristik av Bergmans författarskap 

genom att fråga vart behovet av sagor tagit vägen och med en skiss över 

det litterära läget i stort: 

Är detta primitiva behov från mänsklighetens barndom utdött i västerlan

det? I litteraturen är det uppblandat och transformerat, det smälter där 

samman med reflexion och spekulation, med teoretiska, sentimentala och 

moraliska faktorer. Men det har stått upp till nytt liv i filmen, som till

fredsställer det osammansatta behovet av figurer och händelser, en out

tömlig ström av rörelse på fantasiens vita duk. Filmen är det moderna 

Västerlandets saga, och dess högkvarter finner man icke i de av tusenårigt 

damm betäckta sagostäderna i Asien, utan i Los Angeles, /.../ som ligger 

så långt mot solens nedgång att den på nytt börjar nalkas Orienten. 

Även där har Hjalmar Bergman varit synlig, (s. 199) 

De "sagor" Bergman skriver liknar, menar Böök, den "äkta" sagan, och 

han framställer detta som förtjänstfullt i sig. Den "äkta" sagan ger han 

även en mer abstrakt definition som här är av intresse: 

Även för sagan är det formellt-litterära av underordnad betydelse, även 

sagan, när den är äkta, går icke ut på lyrik och sens moral, på idéer och 

världsåskådning, /.../. Sagan rör sig på andra sidan ont och gott, den vill 

bara en sak: roa, förvåna, underhålla genom en aldrig sinande ström av 

figurer och händelser. Även sagan är förbryllande, tvetydig, oanalyserbar; 

den är uppbyggd av enstaka verklighetsfragment, men den har sin egen 

logik, verklighetens lagar äro upphävda, nycken och det oberäkneliga här

ska oinskränkt. Sagans värld liknar på sätt och vis verklighetens, men är 

trots detta inkommensurabel därmed — därav kommer det på en gång 

tjusande och skrämmande i intrycket, (s. 196 f.) 

Trots den omisskännliga beundran Böök ger prov på i denna essä är det 

inte ett odelat beröm han ger. Visserligen imponeras han av den ovan

ligt rena och "äkta" saga Bergman skriver, men sagor är trots allt något 

för barn eller primitiva människor, tycks Böök mena. En vuxen männi

ska i modern tid behöver även något annat. Så vill jag tolka hans formu

lering: "Man kan blott beklaga, att så rika och sällsynta krafter som 

Hjalmar Bergmans icke skola vara förenade med mulljordens fridfulla 
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näringssafter", (s. 218) Det som Böök ser som Bergmans stora förtjänst, 

förmågan att skriva sagor som "på en gång äro absolut sannolika och 

absolut overkliga", blir i hans beskrivning också Bergmans främsta till-

kortakommande. Hans argument lyder: 

skapelseakten är näppeligen fullt medveten hos Hjalmar Bergman. Han 

är själv ett offer för skuggorna /dvs. sina fantasiskapelser/ — det är det 

som gör honom till en demonisk häxmästare. Ibland är det visserligen han 

som leker med skuggorna, överlägset och konstfullt, men emellanåt är det 

skuggorna, som leka. med honom. Han vet icke var gränsen går mellan 

fantasmagorien och verkligheten, men han spelar med brinnande iver, 

hetsad och hetsande, skuggspelet till slut. /—/ 

Med spökena och skuggorna dansa till slut trollen, de grymma och 

omänskliga. Hjalmar Bergman har makt över dem alla, men inför de van

liga, enkla, sunda, banala och vardagliga människorna slår hans konst 

slint, de lyda icke hans trollspö och gå icke in i ringen. Man kan finna 

allting i hans värld utom det naturliga, det osökta, det allmänmänskliga, 

som dock till slut är och förblir livets och diktens ankargrund. (s. 217 f.) 

I ett drag placeras Bergmans insatser där de enligt Böök hör hemma; 

en sagoberättare är trots allt varken (vuxen) människa eller diktare. 

Sagan måste förbli primitiv och barnslig eller "ytlig" eftersom den sak

nar förankring i det som ger djup, i "verkligheten", eller "mulljordens 

näringsrika safter". Böök avslutar sin essä med ett ord på vägen till för

fattaren: "Vad man skulle vilja önska Hjalmar Bergman är styrka att 

gå vidare på den vägen, som leder bort från skuggorna och sagan till 

människorna och verkligheten." (s. 219) — Ett företag som antingen är 

hopplöst eller poänglöst kan man tycka, eftersom det som ligger till 

grund för Bergmans storhet och egenart som författare, i Bööks bedöm

ning, är just det som också diskvalificerar honom. 

Bööks beskrivning av Bergmans särart som författare ligger egentligen 

mycket nära Bergmans egen, vilket kan tyckas förbluffande eftersom de 

värderade den så olika. Deras olika värdering tyder på att de definierade 

konstens mål och medel på olika sätt. Dock tror jag att man kan säga 

att Böök var en av de fa kritiker som tydligt såg vad det var Bergman 

gjorde eller försökte göra. Därför måste också Bööks negativa kritik ha 

tagit Bergman väldigt hårt.63 

Med följande omdöme inledde Böök sin granskning av de enskilda 

63 För en utförlig analys av förhållandet mellan Böök och Bergman, både privat och vad 

gäller deras respektive konstsyn, männniskouppfattning och livssyn se Ek. S., "Hjalmar 

Bergman och Fredrik Böök", BLM, nr. 4, 1964. 
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ver ken när essän publicerades i Svenska Dagbladet 

Han började år 1905 med ett skådespel, Maria, Jesu moder. /.../ själva före

taget var så taktlöst i sin dristighet och sin hårdhänta åskådlighet, att man 

blott kan häpna. För den unge författaren var själva passionshistorien 

blott ett ämne bland andra, en rad vidunderligt gripande effekter, som 

han obesvärat gav sig i kast med. Den rena fantasileken känner inga häm

ningar; utan att tyngas av religiösa skrupler framställer den Golgata på 

teatern och utan att överväldigas av patriotiska associationer filmar den 

Poltava. Inbillningens naivitet kan man skåda även på andra håll än i 

medeltidens mysterier /.../.64 

När Bergman läste essän fann han det nödvändigt att försvara sig i brev. 

Konsekvensen blev att Böök strök denna passage när essän sedan publi

cerades i bokform. Bergmans försvar löd: 

Ni gör mig nämligen en gruvlig orätt då Ni i första artikeln skriver: —, 

utan att tyngas av religiösa skrupler framställer den Golgata på teatern 

och utan att överväldigas av patriotiska associationer filmar den Poltava. 

Detta är alldeles oriktigt. Jag har i hela mitt liv /.../ blott älskat en varel

se: Jesus. Hur skulle jag då kunna /.../ häda Honom? Möjligen är mitt 

drama så dåligt att det s.a.s. rent sakligt innebär en hädelse. Men om Ni 

vetat hur mycket av uppriktigt pojkhjärta som satsades där, så skulle Ni 

inte havt hjärta att framställa beskyllningen. /—/ Överhuvudtaget har 

Ni orätt då Ni i mig ser en cyniker och en làrt pour làrt-herre. Ingenting 

är mig mer olikt. Vad är jag annat än en parvel som springer omkring 

med sitt hjärta mellan händerna och söker gömma det än här än där?65 

Den "parvel" som skrev dramat Maria, Jesu moder, har funnits där hela 

tiden. Denne parvels sårbara uppriktighet och allvar försvarar Bergman 

inför Böök. 

Detta är också det förhållande som mer än något annat kan väcka 

undran. När Bergman skrev detta brev var han 43 år, och hade varit 

verksam som författare i mer än tjugo år. Ändå "gör han sig liten" och 

vänder sig till Böök som till den som har makten att döma, förstå och 

förlåta. Det gör han trots att det i andra sammanhang framkommer att 

han inte värderade Bööks förståelse särskilt högt. I ett brev till Klara 

Johanson liknar han t. ex. Bööks recensioner vid "gråsås".66 Men när 

han direkt konfronterar sig med Böök talar han i den lille parvelns namn, 

64 SvD 24.10.26. 
65 Brev till F. Böök, 27.10.1926, Brev, s. 185. 
66 Brev till K. Johanson, 3.6.1913, Brev, s. 82. 

Jfr. även ovan citerade brev till A. Österling, 15.12.1915, där Bergman ironiskt anför 

Bööks recensioner som exempel på sådant man bör läsa för att öka livslusten. Brev, s. 113. 
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iklädd "sonens" roll ber han "pappa Böök" om absolution! Och det är 

inte den enda gången han talar till Böök på detta sätt. 

I brevet med anledning av Loewenhistorier är hans ton lika undfallande 

och urskuldande. Hans ton när han riktar sig till Ellen Key eller Klara 

Johanson är helt annorlunda, trots att han riktar sig även till dessa i 

deras egenskap av "auktoriteter" i den samtida offentliga debatten. I 

dessa brev talar han som en vuxen till en jämlike. — Den litterära institu

tionen tycks Bergman identifiera med en patriarkal ordning. Och Böök, 

som dess högste representant, framstår för Bergman som den far som 

sonen måste böja sig för. 

Ändå är det kanske så att om Bergman inte hade insisterat på sitt för

svar för "parveln", för det lilla barnets rätt, i den ordning där han såg 

sig tvungen att leva, så hade han kanske inte förmått vara så lyhörd för 

den svages och förtrycktes situation i sitt arbete. Nu "försvarar" han sina 

romangestalter genom att låta dem tala i egen sak. Vilgot Sjöman kom

menterar Bergmans metod i Loewenhistorier på ett snarlikt sätt: 

Författaren ingår en pakt med sina figurer. Han lovar att inte sentimenta-

lisera deras smärta. De ska fa tala själva. Om de vill. Annars icke.67 

67 Sjöman, "Leonard Loewens drömvärld", i Ek, S., red. Kring Hjalmar Bergman, 1965, s. 69. 
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En döds memoarer 

I am determined as a being (object) 

and free as meaning (subject).1 

Jans historia i En döds memoarer 

Första kapitlet i En döds memoarer inleds med detta motto: 

Jag Herren din Gud är en stark Hämnare — 

Förvisso. 

Som hämnas fädernas missgärningar uppå 

barnen allt intill tredje och Jjärde led — 

Ja-
Dem som mig hata? 

I detta motto förebådas att det vi nu ska bevittna är ett samtal. Samtals

formen ska vara min ledtråd. Såväl samtalet inom texten som det samtal 

som upprättas mellan läsare och text ska beaktas. Ett samtal förutsätter 

ett du som också är ett jag och omvänt, och ett samtal äger rum i nuet. 

Det "mysterium" som ska styra min analys är detta: hur kan berättel

sen om "släktgärningens" makt över huvudpersonen, hur kan detta 

"ödesdrama" övergå i ett "försoningsmysterium", där huvudpersonen i 

ett slag befrias från den förbannelse som tycks vila över släkten? Oavsett 

om Jan på romanens slutrader går en ny framtid till mötes, eller om han 

dör, kommerjag i min analys att ta fasta på det faktum att hans tillvaro 

i och med dessa rader blir kvalitativt annorlunda än vad den ditintills 

varit. Den andra huvudfrågan blir därför: hur kan en socialt och psykolo

giskt determinerad situation producera en "outsider", en som "icke är 

av denna världen"? 

Analysen av En döds memoarer är tänkt dels att peka på en utveckling 

i Bergmans författarskap, dels att fungera som en sammanfattande dis

kussion kring de frågor som har väckts och bearbetats i det föregående 

beträffande romanernas dialogicitet. För att kunna arbeta vidare med 

dessa frågor har jag valt att renodla "Jan-aspekten" av romanen. 

1 Todorov, 1987, s. 88. 
2 Mottots tematiska och strukturella betydelse diskuteras nedan, här vill jag enbart fasta 

uppmärksamheten på mottots utformning. Sidhänv. till En döds memoarer (originaluppl. 

1918) avser SS: 13. 
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Jag kommer att betrakta Jans ställning som berättande och upplevan

de centrum i romanen som avgörande, som den instans som romanens 

frågor riktas till. Jag ska beskriva hans ställning ur tre perspektiv. Roma

nen har ett öppet slut, det går t. ex. inte att entydigt fastställa om Jan 

är död eller levande när romanen slutar.3 Jag kommer att analysera Jans 

position i romanens slutscen och visa att innebörden i den beror av hur 

man väljer att förstå hans relation till sig själv och sin omgivning. Där

till kommer jag att analysera hur de genrer, bildnings- respektive pröv

ningsroman4, som strukturerar Jans historia, påverkar hans liv och hand

lingsmöjligheter. Genrelogiken påverkar även författarens möjligheter att 

bearbeta och läsarens möjligheter att förstå de problem som är centrala 

i romanen. Slutligen är det så att romanens "förvandlingar" förverkligas 

genom Jan. Därför är han också den "punkt" där romanens dialogicitet 

tar form, och där vill jag söka hans betydelse för romanens helhetsprojekt. 

En döds memoarer är kanske den roman i Hjalmar Bergmans produktion 

som är svårast att referera på ett rättvisande sätt. Svårigheterna beror 

åtminstone delvis på den hos Bergman så vanliga tekniken att förbereda 

varje central episod genom en rad antydningar, parallella händelser, 

analoga formuleringar, en teknik som förstärker känslan av obönhörlig

het i händelseförloppen. Tekniken medför att varje yttrande eller episod 

redan har kommenterats eller analyserats innan den inträffar, och sedan 

ofta ytterligare kommenteras och bearbetas efter det att händelsen inträf

fat. Denna "upprepningsteknik" utnyttjas kanske mer sofistikerat än 

någonsin i En döds memoarer. Hela romanbygget är som en spegelsal, fylld 

av korrespondenser. Händelser, repliker eller gestalter återkommer i 

omvända motbilder, ibland som om de vore förmedlade genom skratt

speglar. 

31 tidigare undersökningar har man koncentrerat sig på att komma fram till en rimlig tolk

ning av detta. Både Linder och Ek bygger sina analyser på den förutsättningen att Jan är 

död när han lämnar hôtel de Montsousonge, medan Kerstin Dahlbäck argumenterar för 

att det kan ifrågasättas. Jfr. Linder, 1962, s. 452 f. Ek, 1964, s. 352, samt Dahlbäck, 1971, 

s. 65. 
4 Termen "prövningsroman" lånar jag av Bachtin, som också använder den i delvis över

förd bemärkelse: "Termen 'prövningsroman' (Prüfungsroman) har litteraturvetenskapen 

sedan länge använt på barockromanen (1600-talet), som var en europeisk vidareutveckling 

av en grekisk roman typ." Bachtin, 1988, s. 32. 

Liksom Bachtin avänder jag "prövningsroman" som samlingsterm för den logiska struk

tur som Bachtin analyserat med utgångspunkt i de antika romantyper som han kallat 

"äventyrets prövningsroman" och "äventyrs- och vardagsroman". Bachtin, 1988, ss. 16 ff. 

samt 36 ff. 
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Därtill är romanen komponerad som en cirkel. En maskerad, ett förrä

deri och ett mord inleder och avslutar den historia som berättas. Cirkeln 

förstärks genom att romanens slutrad direkt anknyter till det motto som 

inleder den. 

Romanen kompliceras dessutom av att den arbetar med så många oli

ka genrer. Memoarens, bildningsromanens, prövningsromanens, detek

tivromanens genremönster utnyttjas helt eller delvis. Betraktar man En 

döds memoarer ur dess genreaspekt kan man säga att romanens disparata 

genrestrukturer kommer, var och en på sin nivå, att framställas eller 

kanske snarare provas som förklaringsgrund till ett skeende. En konse

kvens blir att intrigen "tillhör" författaren och inte "intrigörer" på fik

tionsplanet, därför är den samtidigt viktig och oviktig. Det betyder inte 

att romanen skulle sakna just "intrigörer". Tvärtom, man kan till och 

med göra en schematisk framställning av händelsförloppet med utgångs

punkt i intrigörer och offer för deras intriger. 

Utgångspunkten för alla intriger är "släktgärningen", det mord som 

begås av den förste Arnberg (han tar sig det namnet först efter mordet) 

på en medlem av släkten Arnfelt, som också är mördarens "oäkta" far. 

Genom detta mord kommer släkten Arnberg att häfta i skuld till släkten 

Arnfelt. Sin ställning som "fordringsägare" utnyttjar Arnfeltarna just 

som intrigörer. Själva "tomma", i det att deras personlighet saknar bety

delse, ställer de till elände för medlemmar i säkten Arnberg, och det 

upprepas i flera generationer.5 På romanens nuplan har Jan Arnberg att 

konfronteras med Mikael, som i detta sammanhang fungerar som hans 

dubbelgångare och onda genius. Utöver offer och intrigörer finns dess

utom ett antal personer som befinner sig i ett slags mellanställning som 

"bulvaner" eller "redskap". Så kan t. ex. Fält och Hansen betraktas som 

redskap för "släktgärningen", inte för enskilda släktmedlemmar. Därför 

kan de gå i maskopi med än den ena, än den andra. Slutligen finns det 

gestalter som, trots att några av dem kan betraktas som "släktingar", 

inte tillhör den intrig som etableras av släktgärningen.6 Det är gestalter 

som Léonie, Hedda, Sjömannen och fader Johannes. Dessa gestalter 

kommer, som jag ser det, genom att de är "utanförstående" i förhållande 

till släktgärningen och därigenom representerar en kvalitativ "annan-

5 Jfr. Ek som har sammanställt släkten Arnfelts karaktäristika i andra romaner av Berg

man, för att kunna bestämma dess särart i denna roman. Ek, 1964, s. 347. 
6 Med anföringstecknet runt släktingar, avser jag det faktum att deras status är oklar, Sjö

mannen är en inkarnation av Jans far, liksom också fader Johannes, ur Jans perspektiv. 

Hedda är Jans fostermor och därför bara indirekt en släkting. Léonie slutligen, är både 

Jans kusin och hans ungdomskärlek. 
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het" för huvudpersonen, att bli de som möjliggör att händelserna tar en 

annan riktning än den som tillhör släktgärningens ordning. 

Intrigen är dock inte romanens mål, den är inte det som ska utredas 

och uppenbaras. Jan säger visserligen i romanens inledning att han av

ser att utreda orsakerna till sin fars olyckor. Hans intresse är alltså in

riktat just på intrigerna, och hans situation är därför i detta avseende 

jämförbar med läsarens, han måste tolka och vara uppmärksam på dolda 

sammanhang. Men ur romanens perspektiv fungerar intrigen som om 

den ställde frågan: Vilka möjligheter har en ung människa som — oför

skyllt — har råkat födas i en familj, i en social och psykologisk struktur 

och i en historia? Vilken är hans plats, vilka hans uppgifter? Vad kan 

eller bör han göra? Vad kan han uppnå för sin egen del och i det övergri

pande perspektiv som är släkttraditionens? Vilken är relationen mellan 

släktarv och personligt ansvar, mellan nödvändighet och frihet? För att 

kunna avläsa på vilket sätt dessa frågor bearbetas är det nödvändigt att 

skilja mellan Jans berättelse och romanens historia om Jan. Det pågår 

ett "samtal" genom En döds memoarer mellan dessa nivåer. 

Jans historia i den tidigare forskningen 

För min analys blir det viktigt att betrakta Jans historia som en särskild 

aspekt av romanen. Jag ska kort skissera skillnaden mellan mitt perspek

tiv och tidigare forskares; något av en tolkningstradition tycks nämligen 

ha uppstått i tolkningen av Jans historia och funktion i romanen. Denna 

tradition har jag för avsikt att problematisera. 

En döds memoarer är på ett plan en skildring av en ung mans tillväxt 

och mognad. Ek har tagit fasta på att romanen i hög grad gestaltar hu

vudpersonens inre verklighetsupplevelse och sett det som romanens över

gripande projekt att gestalta just denna.7 Att romanen också gestaltar 

Jans upplevelse kan jag instämma i. Däremot kommerjag att argumente

ra för det rimliga i att inte definiera händelseförloppet som en process 

7 Ek: "Avgörande för författaren i skildringen av Jans vistelse i hôtel de Montsousonge 

syns inte vara frågan om Jan verkligen behärskas av sjukliga föreställningar eller inte. I 

stället tycks Bergman ha haft intentionen att ge en plastisk-mimisk framställning av det 

inre skeendet", samt:"/i romanens tredje avsnitt/ har den yttre verklighetens gräns sprängts 

för att författaren därigenom bättre skall kunna framställa en personlig livssyn i en ut

trycksfull form. Det finns ytterligare belägg på hur Bergman vid tiden strax före En döds 

memoarer orienterade sig mot en expressiv formgivning vid gestaltningen av ett inre verklig

hetstillstånd". Ek, 1964, s. 322 och 292. 
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enbart inom huvudpersonen själv.8 

Med utgångspunkt i Eks analys, skriver Kerstin Dahlbäck: 

I romanens tredje och sista del är osäkerheten och reduceringen ett led i 

beskrivningen av Jans själsliga tillstånd. Hans successiva andliga död in

nebär att verkligheten monteras ned. Upprepningar, identifikationer och 

suggererade samband mellan personer, miljöer och händelser bildar ett 

paranoiskt mönster som ersätter den fragmentariska verklighetsbilden. 

Till sist kan allt ses som projektioner ur Jans inre.9 

Dahlbäcks förslag att allt kan "ses som projektioner ur Jans inre" upp

fattar jag så att hon tolkar förloppet i romanen som att det samman

faller med Jans upplevelse. Även Johan Lundberg utgår i sin undersök

ning av textens "obestämdhetsställen" i En döds memoarer från Eks och 

Linders observation att en övergång sker från yttre till inre, subjektiv 

verklighetsåtergivning, och gör det till sin uppgift att undersöka mekanis

merna i denna process.10 Lundberg menar att hans analys visat att syf

tet med Bergmans berättarteknik har varit "att låta verkligheten uppträ

da i texten på det sätt som den uppfattas av det varseblivande jaget".11 

Jag anser dock att han drar för långtgående slutsatser när han påstår 

att hans analys också visar att det i romanen "hävdas att vår uppfatt

ning av yttervärlden till syvende och sist är nödvändigt beroende av oss 

själva — av subjektets sätt att uppfatta yttervärlden."12 

Med Lundbergs läsart framstår romanen som en exklusiv undersök

ning av mänsklig varseblivning. Menar man att romanens projekt be

gränsar sig till detta, då går det inte att säga något om vad "övergången 

8 Linder: "Betraktar man verket från denna synpunkt av allmängiltighet, blir 'släkten' ju 

snarast ett ord för mänskligheten, människosläktet, vars krav och önskningar lever i 'ja

get'." Linder anknyter dessutom till den tolkning som Hans Larsson föreslog i sin recen

sion, (GHT 16.12.1918), nämligen: "'Om alla själar äro en och samma'." Linder, 1962, 

s. 464 f. Jfr. även s. 461 f. 

Frågan är om det inte är Larsson som har givit upphov till det jag vill urskilja som en 

tolkningstradition av En döds memoarer. 
9 Dahlbäck, 1988, s. 48. 
10 Lundberg, J., "Den obestämda texten" i Den moderne Hjalmar Bergman, Skrifter utgivna av 

Hjalmar Bergman Samfundet, nr 2, 1988. 

Jfr. Ek: "Övergångarna mellan vad som syns utspela sig i den empiriska verkligheten 

och vad som enbart är ett uttryck för Jans känslo- och tankespel markeras inte alls. Detta 

är troligen ett medvetet medel i strävan att uppnå en suggestivare effekt av allmänt overk

lighetstillstånd." Ek, 1964, s. 322. 

Linder beskriver det som en övergång från ett "realistiskt" till ett "symboliskt" och ett 

spel med "tankar". Linder, 1962, s. 446 f. 
11 Lundberg, 1988, s. 69. 
12 ibid. 
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från en yttre till en inre verklighetsgestaltning" innebär för romanens 

projekt i sin helhet, liksom inte heller vilken situation detta perspektiv

skifte ställer Jan inför, och hur det påverkar hans relation till yttervärl

den, till skillnad från hans varseblivning av den. 

En konsekvens av att Jans historia har uppfattats som om den också 

vore romanens är att man, för att förklara vad det är som händer i roma

nens avslutande del, kommit att betrakta Jans omvärld som delaspekter 

av eller inre krafter hos Jan och hans utveckling som resultatet av en 

inre kamp.13 För min analys blir det viktigt att betona och analysera 

skillnaden mellan Jans historia och romanens. Min hypotes är att det 

som händer Jan inte är beroende enbart av en ökad medvetenhet och 

aktivitet hos honom. Jag vill tvärtom visa att hans insikt och befrielse 

inte successivt avlöser varandra, så att befrielsen skulle vara ett resultat 

av insikt, utan att de inträffar samtidigt, som ett resultat av de möten 

han utsätts för, på det tematiska planet såväl som genremässigt. Den 

förändring som inträffar kan därför antas ha sin förutsättning i att både 

Jan och den omgivning han konfronteras med förändras. Med utgångs

punkt i dessa möten kan vi fa syn på vad författaren åstadkommit genom 

att använda just Jan som romanens huvudperson. 

Förvandlingens problem i En döds memoarer 

Romanen är indelad i tre avdelningar, "Arvet och lagen", "Léonie. Ett 

mellanspel" och "Arvet och löftet". Redan dessa titlar anger hur nära 

Bibelns struktur romanen ligger.14 Den analogi som därigenom antyds 

mellan dessa verk borde alltså ha kunnat förbereda läsaren på den för

vandling i Jans liv och villkor som äger rum i romanens slutscen eftersom 

förvandlingen jämställs med ett liknande perspektivskifte i Bibelns över

gång från gamla till Nya Testamentet. Ändå kommer förvandlingen som 

en överraskning och framstår som något av ett mysterium. 

I Bibeln sker "förvandlingen" genom att radikalt olika aspekter av det 

gudomliga betonas i Gamla och Nya Testamentet, nämligen Lagen re

spektive Kärleken. Aspektskiftet förbereds genom "löftet", Guds löfte 

till människorna om frälsning från straff och befrielse från synd, förebå-

13 Detta är en huvudtanke i Eks analys i händelseförloppet. Jag återkommer till denna. 
14 Jfr. Ek, 1964 s. 367 om Jahveföreställningens viktiga strukturella funktion, samt s. 371 

där bibelallusionen i avdelningarnas rubriceringar tolkas som en indikation på det religiö

sa motivets betydelse för romanes struktur. Jfr. även Linder, 1962, 473 f. 
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dat i regnbågen och förverkligat i Kristusgestalten. 

Den förvandling i Jans belägenhet som äger rum på romanens slutrader 

har sin förutsättning i en omfattande perspektivförskjutning på romanens 

alla nivåer. Med detta menar jag inte att ett perspektivskifte kan pekas 

ut som ett enskilt textställe. Jag menar dock att ett perspektivskifte äger 

rum, och att det kan iakttas i sina effekter, det resulterar i en förvandling. 

Lättast är det att iaktta förvandlingens förutsättningar i romanens 

tidsgestaltning. Grovt sett inleds den i den avdelning som kallats "Léo

nie. Ett mellanspel". Här skjuts nuet i förgrunden, nuet såsom det upp

levs av Jan. Dittills har hans förutsättningar i släktens historia och i 

hans biografiska och psykologiska situation fokuserats, och han har där

för främst kommit att framstå som en funktion av dessa omständigheter. 

I avdelningen "Léonie. Ett mellanspel" finner han sig ställd inför ett 

öppet och oavgjort nu som kräver hans ställningstagande och handling. 

För första gången lägger han märke till att det finns en skillnad mellan 

hans självuppfattning och omgivningens bild av honom, och han tvingas 

hantera denna skillnad. 

Under en lång period, i romanen ända fram till dess slutscen, "glöm

mer" sedan Jan att detta är viktigt. Händelseförloppet beskriver en ned

åtgående rörelse där Jan successivt förlorar sin förmåga att se denna 

skillnad och att identifiera sin plats i tiden och rummet. Därför förlorar 

han också sin förmåga att'handla med utgångspunkt i denna, han förlo

rar sig själv, han kan inte urskilja sitt "jag vill" eller "jag vill inte". 

I avsnittet "Léonie. Ett mellanspel" förbereds emellertid den förvand

ling som sedan definitivt äger rum i romanens slutscen. Konsekvensen 

av eller, paradoxalt nog, förutsättningen för denna förvandling är att han 

både kan och måste säga "jag".15 I det ögonblick när han säger "jag", 

kan han se de makter som styrt hans liv. Och först då kan Jans "men-

i tor",i fader Johannes, "avslöja" den styrande maktens rätta ansikte som 

* en för-syn. Huruvida Jan accepterar och underkastar sig denna eller inte 

förblir i romanen en öppen fråga. Jan svarar inte på fader Johannes' 

15 Att orsak och verkan på detta sätt blir omvändbara kategorier tycks vara signifikativt 

för Bergman. Jag ska nedan diskutera detta som effekt av Bergmans intensiva fokusering 

på nuets kvalitativa särart. 

Jfr. Dahlbäck som skriver om Bergmans berättarteknik: "Genom sinnrikt placerad luc

kor i framställningen och genom en bitvis lång driven kompression reduceras textens mani

festa innehåll medan dess outtalade, underförstådda, latenta, ökar. Genom denna teknik 

kommer både textens objekt och texten själv att framstå som riskabla och osäkra. Till det

ta bidrar överraskningseffekterna genom inhiberade eller fördröjda förklaringar; lagen om 

orsak och verkan åsidosätts." Dahlbäck, 1988, s. 46. 
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"slutord", tyst hör han på, och hans slutord riktas till läsaren: "Så sägan

de, lämnade han mig", (s. 410). 

Så kan man grovt skissera Jans historia. Denna radikala förändring i 

Jans situation vill jag kalla romanens mysterium. Jag ska diskutera förut

sättningarna för detta genom en detaljgranskning av hur de förskjut

ningar som äger rum i tidsgestalningen påverkar Jans situation och histo

ria. 

Det förflutnas makt 

Den som på fiktionens nu-plan utreder och återberättar vad som är känt 

av släktens historia är Jan, den femte generationen Arnberg. Han säger 

sig vilja ta reda på orsakerna till sin fars olyckor. Men han är också den 

i familjen som nu står i tur att ta ställning till släktarvet och släktgärning

en. De olika versionerna av vad som har hänt berättas för Jan i andra 

och tredje hand, framför allt av hans far, Johan, och hans farbror Otto, 

som har fatt ta del av olika släktmedlemmars ibland motstridiga versio

ner. Rekonstruktionen hjälper honom emellertid inte bara att förstå Jo

hans olyckor, den framstår också som ett försök att fastställa släktgär

ningarnas betydelse för hans egen del, för hans identitet och livsmöj

ligheter. Släktlegenden fungerar därför också som stationer eller moment 

i Jans minne. 
Framställningstekniken påminner här, vilket flera gånger har påpe

kats, om detektivromanens och dess sätt att samla fakta och ledtrådar i 

syfte att fastställa om det har begåtts något brott, brottets art, tänkbar 

gärningsman och motiv, eventuella medbrottslingar osv.16 Det som ut

reds är det ursprungliga brott som pekas ut som hela släktens "upphov" 

samt dess konsekvenser. Den förste Arnberg, som först hette Fält, var 

oäkta son till greve Arnfelt, en av medlemmarna i konspirationen kring 

Gustav III. Under flykten blev Arnfelt mördad, och enligt släktlegenden 

ska mordet ha anstiftats av denna oäkta son och utförts av grevens be

tjänt, en viss Léon. Senare ska Arnberg ha förvärvat makt och egendom 

16 Sammanhangen kring de mord som släktlegenden baseras på är genomgående dunkla 

och bildar därför också startpunkten för Jans tolkningsarbete. Om Johan Ludvigs död skri

ver Dahlbäck att den "ställer läsaren inför en raffinerad kriminalgåta", eftersom den åter

ges i fyra olika versioner, som Dahlbäck har gjort till sin uppgift att utreda. Dahlbäck, 

1971, 52 fT. 

För min framställning är det inte nödvändigtt att bringa klarhet i just dessa samman

hang, varför jag har valt att förbigå de tolkningssvårigheter som tvetydigheterna medför. 
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genom ytterligare ett mord, denna gång på en engelsk sjökapten med en 

dräng som redskap.17 

Ett flertal gånger börjar han ett nytt liv i en ny stad med ett nytt namn. 

Ursprungligen hette han alltså Fält, sedan Fältman och slutligen Arn

berg, en variant av faderns namn således. De följande generationerna 

inriktar sitt liv med utgångspunkt i de gärningar som betecknade famil

jen Arnbergs "födelse". Den förste Arnbergs son, Johan Ludvig, försöker 

förvandla dödsgärningen till en "livsgärning", dvs. ett i världens ögon 

hedervärt livsverk. De rikedomar som fadern förvärvat på skumma vägar 

använder sonen först till att skaffa sig en utbildning, han blir doktor i 

något naturvetenskapligt ämne, sedan till att köpa ett gods och därmed 

etablera sig som hedervärd medborgare och ättefar. Det sägs om honom 

att han "blev släktens heder" (s. 15). Han gjorde allehanda lyckade 

uppfinningar och nyordningar på gården. Långt efter hans död talar 

man i bygden om hur det var på gården "på doktorns tid" (s. 16). Det 

enda som till slut vittnade om att den ursprungliga "dödsgärningen" 

fortfarande har någon makt över honom var hans "fixa idé" att hans 

hustru skulle giftmörda honom. Det antyds att tanken väcks hos honom 

för att hennes far förmodligen var den betjänt som var Fälts redskap vid 

mordet på Arnfelt. Johan Ludvig överlever visserligen sin hustru men 

blir sedan verkligen förgiftad. 

Följande generation, Ludvig, berättarjagets farfar, försöker upprätt

hålla det fadern har åstadkommit. Det berättas om honom att han var

ken var skolad eller nydanande som sin far. "Han var en arbetsam och 

samvetsgrann bruksherre, som fann sin fars verk fullkomligt och vid

makthöll det efter förmåga." (s. 21) Han misslyckades emellertid och 

berättarens förklaring lyder: "vad som var fullkomligt 'på doktorns tid' 

blev dock så småningom mindre fullkomligt och slutligen högst ofullkom

ligt" (ibid.). Följden är att han förlorar godset till släktfienden, Arnfelt. 

Denne Ludvig har flera syskon, varav en bror, Leonard, kommer att 

17 Alla personer som är inblandade i dessa den förste Arnbergs mord kommer, som gen

gångare eller genom sina ättlingar, att vara huvudaktörerna i alla följande viktiga händel

ser, och framför allt i slutscenen. Lebossu är Leons ättling (och genom ingifte är också 

Léonie det, liksom Jan själv; Jans farfars mor gifte sig med en kvinna som förmodas vara 

dotter till betjänten). Hansen är ättling till drängen som mördade sjökaptenen. Maurette 

och hennes mor, Mrs Feurfield, är ättlingar till sjökaptenen. Dessutom förekommer en 

man vid namn Fält, oäkta son till Leonard Arnberg, Jans grandonkel. Leonard är "borger

ligt död" sedan trettio år när romanen börjar och bosatt i Amerika under namnet Fält. 

Det antyds att även Hansen kan vara oäkta son till Leonard. 

Jfr. Eks och Linders utredning av dessa släktsammanhang. Ek, 1964, s. 324 f., samt Lin

der, 1962, s. 462. 
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spela en viktig roll i romanen, både som förmedlare av och aktör inom 

släktlegenden. Han påstår själv att han är skyldig till sin fars död. Om

ständigheterna är oklara och läsaren far aldrig veta vad som egentligen 

har hänt. På romanens nuplan lever han som "borgerligt död" sedan 

trettio år i Amerika. Det är framförallt han som för släklegenden vidare 

till sin bror Ludvigs son Johan. 

Denne Johan, Jans far, viger sitt liv åt att återerövra familjeegendo

men, och vistas därför under en längre period i Amerika för att förtjäna 

pengar. Detta projekt blir Johans "fixa idé", hans livs mål och innehåll 

och det som slutligen också bryter ner honom. 

De avsnitt som rör Johans förehavanden sväller ut till en fiktion inom 

fiktionen. Jans far övertar rollen som berättare, samtal och episoder åter

berättas av en som varit närvarande. Det är således inte fråga om någon 

strikt iakttagen "trovärdighet" beträffande det som Jan förutsätts veta 

när han berättar historien för oss. 

När Jan kommer fram till sin egen barndom förändras på nytt ton och 

stil i berättelsen. Bytet av stilnivå, vilket sker upprepade gånger i roma

nen bidrar till bestämningen av Jans karaktär, drömmar och känslor, 

liksom också av händelsernas betydelse för Jan i det nu där de återges. 

Krönikestilen i romanens inledning har i Johans berättelse om sina öden 

och äventyr i Amerika avlösts av en raljerande, burlesk ton, trots att det 

han berättar om andas förtvivlan. I berättelsen om sin barndom ger Jan 

i stallet lyriskt impressionistiska glimtar av viktiga händelser och upple

velser ur barnets perspektiv. När Jans mor dör återvänder hans far från 

Amerika, och fram till faderns död några år senare bor han med denne 

och sin fostermor Hedda. 

Att förhålla sig till nuet 

I "Léonie. Ett mellanspel" förändras perspektivet och Jan konfronteras 

med ett öppet och oavgjort nu. Förbindelserna och därmed orsakssam

manhangen bakåt och framåt finns där, men framstår som okända. Nuet 

blir en ny faktor att räkna med för Jan. 

Jans far är nu död och Jan går sista året i gymnasiet. Under denna 

period börjar han bli varse hur omgivningen uppfattar honom och vilken 

plats och uppgift den vill tilldela honom. Trots att det finns en diskre

pans mellan omgivningens bild av och förväntningar på honom å ena 

sidan och hans självuppfattning å den andra, störs han inte till en början 

av det potentiellt ohållbara i situationen. Ett exempel: Jans förmyndare, 
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prosten Rygelius, har bestämt att Jan ska bli präst. Jan har inte en tan

ke på att inte lyda, trots att han hellre vill gå till sjöss. Han berättar att 

hans vänner gjort narr av hans yrkesval och att han då svarat: "Det är 

inte jag som ska bli präst. Det är prostens plånbok. Allvarligare tog jag 

inte saken." (s. 230) 

Diskrepansen blir dock allt mera påtaglig och så småningom också ett 

problem. Det börjar med att Jan vid ett tillfälle tvingar två skolkam

rater, "Ängeln" Rygell och Mikael Arnfelt, att flytta sina flickvänner, två 

så kallade "dåliga flickor", från det hotell som Jans fostermor Hedda 

driver och där de tillfälligt inkvarterats. På grund av en serie tillfällighe

ter råkar polisen ingripa och historien blir känd i staden. Jans kamrater 

blir relegerade från studentklassen. Stadens goda borgare missförstår 

motivet bakom Jans handling och utnämner honom till hjälte och sed

lighetsapostel. Han vet att bilden är falsk, men gör inget för att förändra 

den: 

Under den månaden växte mig berömmelsen över huvudet. Jag vet icke, 

vem som spridde ryktet om mitt ingripande i affaren. Själv talade jag så 

litet som möjligt om saken, ty jag skämdes. /—/ Man gjorde mig till hjäl

te, och just till en sådan hjälte, som man önskade sig. (s. 245) 

Tiden går och allt fler av stadens prominenta personer berömmer Jans 

insats. Till slut far det den positiva effekten att det blir lättare för honom 

att fa träffa sin kusin och älskade, Léonie. De släktingar som Léonie 

brukar bo hos medan hon vistas i staden bjuder in henne och låter Jan 

och henne mötas. Jan uppfattar det som en belöning. — Så länge han 

inte har råkat in i någon lojalitetskonflikt accepterar han och njuter av 

den hemortsrätt omgivningen beviljar honom på basen av sin bild av 

honom: 

Jag blev hedrad och jag började känna mig på ett besynnerligt sätt hemma 

i staden. Jag kände, att jag fatt del i gator och torg, i parker, rådhus, slott 

och domkyrka. Jag hade uträttat någonting samhällsnyttigt, svårt att klar

göra precis vad — men någonting. Jag förde Léonie omkring i min stad, 

man betraktade oss, log mot oss — (s. 246) 

Snart konfronteras han dock med diskrepansen mellan omgivningens 

bild av honom och sin självuppfattning. Konflikten svarar han på genom 

att fly, både bokstavligt och andligt. När han och Léonie blir ertappade 

en natt, i ett rum på Heddas hotell, kan han inte försvara sin handling 

och sin kärlek. Han har alltså själv hamnat just i en sådan situation som 

han skenbart har ingripit mot när det gällde hans vänner. När han inser 

att han och Léonie är på väg att ertappas är hans reaktion: 

Vem kan hjälpa mig? Kläderna rev jag åt mig, strök dem på mig. 
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Och jag tänkte: 

Nej jag vill inte. Det far inte ske. Vi har inte gjort något ont. Vi har 

inte gjort någon människa något ont. 

Då hörde jag från andra sidan av rummet sjömannens röst. Han sade: 

Vad har du då att frukta? 

Åh, tänkte jag, vilken enfaldig människa. Det är hela staden som kom

mer över oss båda. Det är hela skammen — 
/.../ 

Och jag tänkte, det är en dödsdom, det är slut. Det är allt som dör. I 

skammen. Det är Léonie. Det är allt. (s. 277 f.) 

I det ögonblick av skam, som varje avslöjande innebär och som här orsa

kas av att hans relation till och känslor för Léonie ligger i öppen dag för 

vem som vill titta, förmår han inte inför sig själv klargöra varför eller 

inför vem han borde skämmas. Han skjuter heller inte skulden på någon 

annan, t. ex. på den hjärtlösa samhälleliga moral som gör honom och 

Léonie till brottslingar eller på Mikael som ordnat deras möte på hotel

let och förmodligen också är den som har sett till att de avslöjas. I stäl

let klavbinder skamkänslan honom till den grad att han drar den slutsat

sen att han har svikit någon eller något. Trots att han inte anser sig ha 

gjort något ont, utser han sig själv till situationens både offer och brotts

ling. När han sedan ska besluta hur han ska handla, rationaliserar han 

det genom att säga att han gör det han "måste". Men nu har han förlo

rat förmågan att se mot vem eller vad han måste vara lojal. Léonie näm

ner han inte med ett ord. Han besluter sig för att fly med följande motive

ring: "Jag kunde icke göra annorlunda än jag gjorde. Jag kunde icke 

vilja annorlunda än jag ville. Jag hade intet val. Jag måste leva, och jag 

kunde inte leva bland de människor, vilkas förtroende jag svikit. Jag 

ämnade rymma, följa Mikael och Ängeln till Hamburg." (s. 278 f.) 

Det är som om varken han själv, Léonie eller kärleken till henne läng

re ägde någon giltighet, eller ens existerade. Åtminstone påverkas hans 

ställningstagande inte på något sätt av sådana överväganden. 

När hans självuppfattning nu konfronteras med omgivningens uppfatt

ning om honom har Jan glömt det han en gång visste. Han har glömt 

att hans egen bild av sig själv, hans personliga sanning, om än vag och 

oprövad, var en annan än omgivningens. Han vet ännu inte att skillna

den är viktig och att han måste utgå ifrån den om han inte ska förlora 

sig själv. I stället låter han ett utifrånkommande "måste", omgivningens 

bild, definiera sina möjligheter och plikter. När omgivningens tidigare 

bild är avslöjad som felaktig, vågar han inte försöket att bygga upp en 

ny. Genom att fly i stället för att försvara sin kärlek låter han sin egen 
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bild av sig själv göras ogiltig. Han flyr till Hamburg, undan nuet och 

det förflutna i hopp om att kunna börja på nytt och skapa sig en framtid. 

Att lämna nuet och det förflutna för att skapa en framtid 

Jan går först till sjöss, men berättar inte något om vad som hände honom 

under den perioden. Efter en tid slår han sig ner i Hamburg, som skild

ras som en anonym storstad, ett brofäste mellan Europa och Amerika. 

Framför allt är det en plats där Jan inte har någon kontakt med sitt för

flutna, förutom med Mikael och "Ängeln". Mikael försvinner dock ur 

hans liv för en tid. — En avbruten kontakt med det förflutna kan dels 

innebära en reell chans att börja på nytt, men också att han inte kan 

förlita sig på och skaffa sig fördelar genom att åberopa sina släktför

bindelser. Han tvingas börja som "ingen" och lita endast till sig själv.18 

Från att först ha varit bakåtblickande och sedan inriktat på nuet, blir 

perspektivet alltså här framtidsinriktat. 

I Hamburg eller rättare, i "Hamburgs ögon", är han en främling rätt 

och slätt. Eftersom han saknar förankring i staden och därmed i nuet, 

kan han inte konfrontera sin sjävförståelse med någon bild som omgiv

ningen har av honom. Därför visar det sig ännu svårare för Jan att relate

ra sig till "framtiden" än det tidigare varit för honom att relatera sig 

till "det förflutna" eller den samhälleliga konventionen i nuet. Jan kan 

inte urskilja vilken hans personliga roll i relation till "framtiden" är, vil

ken uppgift och vilket ansvar han har. Bristen på förankring i nuet gör 

att framtiden stelnar i improduktiv abstraktion. 

Till en början försöker han etablera en kontakt genom att inrätta en 

vardag åt sig. Han far nya vänner, han rör sig i staden och besöker sin 

stamkrog. Han förlovar sig med en tysk flicka, Eline. Han försöker skaf

fa sig ett arbete. På denna punkt får emellertid bristen på förankring i 

nuet och i den nya miljön påtagliga effekter. Det står snart klart att det 

endast är framtiden och, paradoxalt nog, det förflutna, som gäller. Han 

övertar sin fars tanke att man måste ha ett mål, och låter denna själv

valda "fixa idé" bli den dominerande "viljan" i sitt liv. Medan Jan ännu 

var ett barn, förklarade Johan sitt liv för honom sålunda: 

Jag vet, vad jag är och vad min far var före mig och min farfar före ho

nom. Beskedliga, välvilliga, ömsinta, smått narraktigt fafanga människor. 

18 För en utförlig diskussion om den genremässiga samt sociala, psykologiska och existen

tiella innebörden i att vara "ingen", se nedan. 
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Som vill alla väl och oss själva bäst. Men i vår vilja finns ett tomrum, som 

suktar efter att fyllas. Vår vilja är ett fågelbo, rätt byggt för gökungar. 

Och Jan. Det är därför vi mer än andra äro i behov av ett mål, likgil

tigt vilket. Men ett mål som vi själva valt och bestämt. Skal och märg och 

must åt fantomer, vampyrer, främmande viljor ha vi icke lust att vara. 

Eller hur? Därför valde jag ett mål och höll fast vid det. (s. 186) 

Med den förutsättningen väljer även Jan sin framtid, och i dess tjänst 

inrättar han sitt liv. Han tänker sig att han ska åstadkomma något nytt, 

något stort, han ska bygga ett Transatlantic-projekt som ska organisera 

och profitera på emigrationen till Amerika. Så småningom glömmer han 

allt omkring sig, inklusive sin fästmö. Projektet blir allt. För att försörja 

sig i planeringsskedet tvingas han söka ett tillfälligt arbete, dock enbart 

som ett medel för att uppnå det hägrande målet. 

Gränser upplöses och verkligheten flyr 

Att försöka göra någon/något till sitt redskap visar sig fa samma effekt 

som att själv bli ett redskap i någon annans tjänst; gränserna mellan 

jaget och den/det andra, mellan jaget och verkligheten, suddas ut.19 Det 

arbete som skulle varit hans redskap, anställningen på hôtel de Montsou-

songe, visar sig fa motsatt effekt. Det gör honom i stället till sitt redskap, 

det blir just en av de "vampyrer" som Johan varnat för. En effekt av 

detta är att han också far svårt att åtskilja personer och händelser i sin 

omgivning. Så börjar t. ex. Léonie och Eline flyta ihop för honom, han 

träffar Eline för att fa tala om Léonie, han tänker på Léonie när Eline 

förs på tal. Och själv identifierar han sig med Hansen till den grad att 

när han hör Hansen tala är det som om han hörde sig själv.20 

19 Här sammanfaller min tolkning av Jans situation med den tidigare forskningens, t. ex. 

Lundbergs beskrivning att hôtel de Montsousonge: "kommer att uppträda som ett försto

rat jag", om man nämligen med ett sådant "jag" menar ett tillstånd där endast detta och 

inget "du" kan identifieras. Jfr. Lundberg, 1988, s. 64. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att detta gäller fir Jan. 
20 Ang. identifikationen Eline-Léonie, se ss. 313 och 334. Hansen intalar Jan att han måste 

hämnas på Mikael för den orätt som begåtts mot Jans far av släkten Arnfelt och den orätt som 

Mikael personligen begått mot Jan och Léonie. Jan formulerar då sin skräckblandade identifi

kation med Hansen: "Ochjag hörde hans röst, som om det varitjag själv som talat." (s. 363) 

Dessa identifikationsprocesser har tidigare påtalats. Ek finner att Hansens möjlighet att 

påverkajan beror på hans relation till släktgärningen, han kan betraktas som en av Jans 

"fordringsägare". Ek diskuterar även hans karaktär av "djävul" Ek, 1964, s. 351, och 335. 

Jfr. Linder som skriver om Hansen att han är "insiktsfull som djävulen själv och spelar 

mycket riktigt frestarens roll". Linder, 1962, s. 465. Se även Dahlbäck, 1971, s. 183. 
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Effekten är dubbel, han uppfattar sin egen upplevelse av världen som 

"hela världen", samtidigt som han förlorar sin identitet som avgränsad 

individ och blir "ingen". När han börjar sin berättelse om vistelsen i 

hôtel de Montsousonge konstaterar han: "Jag är /.../ en hund eller en 

hunds vederlike./—/ Jag har förlorat mitt namn, min släkts namn. Jag 

heter endast Jan. Ett kort och bra hundnamn." (s. 314) 

Han beskriver också sitt tillstånd som "tidlöst". Klockan, som han 

ärvt av sin far, tappar sina visare, (s. 333)21 Han kan inte avgöra om det 

gått "några dagar eller veckor eller kanske en månad" (s. 331). Verklig

heten som objektiv kategori utanför det egna jaget upphör så småningom 

att existera för Jan. Han sammanfattar sin situation så här: 

Allting började förefalla mig betydelselöst, värdelöst, overkligt. Ingenting 

i vida världen tycktes mig i fråga om verklighet kunna tävla ens med mitt 

stora Transatlantic-projekt. Och jag förstod nu, varför jag så barnafromt 

dumt hakat mig fast vid min chimär. I all sin orimlighet hade den dock 

varit ett mål; och ett mål, avlägset eller nära, möjligt att nå eller omöj

ligt, är dock alltid ett stycke verklighet. Nu hade det vissnat, nu hade jag 

ingenting, (s. 332) 

Situationen kan beskrivas som att han vistas i ett absolut men också tomt 

nu, där han inte längre kan bedöma eller definiera sin egen plats och, 

framför allt, sin relation till sin omgivning. 

Gengångarna 

Under sin vistelse i hôtel de Montsousonge möter Jan i stort sett bara 

människor som på något sätt har anknytning till hans förflutna, till den 

grad att de kan betraktas som, och sedan också av Jan uppfattas som 

gengångare ur släkthistorien.22 Denna omständighet gör emellertid ald

rig Jan förvånad, tvärtom accepterar han den som självklar. Till exem

pel en person som portvakten, Johannes, som rimligtvis borde vara en 

ny bekantskap betraktar och accepterar Jan utan vidare som ytterligare 

en av faderns inkarnationer, och kallar honom "fader Johannes".23 Till 

21 Tidsangivelserna blir i detta avsnitt diffusa och delvis motsägelsefulla. Just detta brukar 

vara det stående exemplet när man diskuterar Bergmans "subjektiva expressionism" i En 

döds memoarer. Jfr. Ek, 1964, s. 314 ff. 
22 Under den allra första tiden i Hamburg är det inte så, då träffar han visserligen några 

som tillhör denna kategori, men han gör också nya bekantskaper, och förlovar sig till och 

med med en tysk flicka, som alltså inte är vare sig släkting eller barndomsvän. 
23 Jfr. Ek, 1964, s. 354 f., om hur gengångarnas närvaro förberetts. 
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den grad accepterar han dessa personers uppdykande på scenen att han 

inte ens reflekterar över huruvida de är naturliga eller övernaturliga eller 

över det faktum att de befinner sig på fel plats i tiden. — Hur ska detta 

tolkas? Ett förslag är att gengångarnas inträde på scenen är ett tecken 

just på Jans bristande förankring i nuet. På grund av hans oförmåga att 

se sig själv i nuet kan det förflutna för honom inta nuets plats. Lundberg 

har en snarlik tolkning, nämligen att det är jagets upplösta tidsmedve

tande som gör att både hotellet och tiden i sig "kommer att uppträda 

som ett förstorat jag, där det förflutna existerarar på samma nivå som 

det närvarande och samtiden. Tiden är i slutet av En döds memoarer inte 

längre en konstant kraft som flyter från det förflutna till framtiden, utan 

tar i stället form som det förflutnas arbete på det nuvarande."24 

Lundberg ser dock inte detta "förstorade jag" som det tillstånd av 

identitetsförlust som jag menar att det också är.25 Min tolkning är att 

Jan inte ser någon kvalitativ skillnad mellan sig själv och gengångarna 

eller mellan levande människor och spöken, eftersom han saknar förank

ring i nuet. Därför upphör tiden att existera för honom, och därmed 

upphör också hans förmåga att se skillnader. Jag menar därför att en 

riktigare beskrivning är att det närvarande överflyglas först av fram

tiden, sedan av det förflutna. Först i romanens slutscen upptäcker 

han att det existerar en skillnad mellan honom och gengångarna, 

mellan levande och döda.26 I och med det återfår också nuet sin 

betydelse. 

24 Lundberg, 1988, s. 64. 
25 Jans identitetsförlust blir akut i avsnittet om hans vistelse i hôtel de Montsousounge. 

Hans reaktion på gengångarna kan ses som ett tecken på hans osäkerhet beträffande sin 

egen och därmed också gengångarnas identitet. Redan i "Léonie. Ett mellanspel" dyker 

den förste gengångaren upp, nämligen "Sjömannen". Jans farbror Otto ser genast att det 

är något mystiskt med mannen, medan Jan accepterar honom i hans dubbla roll utan att 

undra över någondera. Han ser att han är en "främling", samtidigt känner han genast 

igen honom som en inkarnation av fadern. Om deras allra första möte, i en folkmassa, 

säger Jan: "Som naturligt var, hade han sina ögon fastade på mig och våra blickar möt

tes." (s. 250) 
26 Jag delar här Eks uppfattning att konfrontationen mellan Jan och gengångarna är ett led 

ien process av identitetsförlust: "Som ett bestående grundelement i den arnbergska släk

tens historia finner /Jan/ dödsgärningen, som upprepar sig från släktled till släktled och 

gör de olika individerna snarare till gengångare eller spöken än till självständiga och levan

de människor. Jan upplever även sig själv på samma sätt, vilket ger honom intryck av att 

hans identitet upplöser sig och blir overklig." Ek, 1964, s. 353. 
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"Nedstigningen i dödsriket" 

I hôtel de Montsousonge tilldelas Jan en plats och kan endast ta emot 

order, inte fatta några egna beslut. Han har inte längre någon egen vil

ja. Det far honom att känna sig värdelös. Ändå försöker han i det läng

sta själv definiera sin situation och ta makten över den. Han har t. ex. 

trott att hans problem bara är att han är slav till Maurette, överstepräst-

innan i döds templet och nöjesetablissemanget hôtel de Montsousonge, 

och att situationen kunde förändras om bara relationen till henne föränd

rades.27 Det visar sig vara fel: 

Jag hade trott, att jag endast behövde vinna visshet, visshet om vem hon 

var för att bliva fri. Det var ett misstag. Jag hade trott, att jag endast 

behövde äga henne för att bliva henne kvitt. Det var också ett misstag. 

Jag visste nu vem jag tjänade — det gjorde mig endast eländigare, svaga

re, mera viljelös. Jag kunde icke längre göra mig några illusioner om mitt 

eget värde. Och då jag saknade henne, och längtade efter henne, kunde 

jag icke ens göra mig några illusioner om min längtan, (s. 332) 

I början av sin vistelse i hotellet försöker han skydda sig själv och varna 

gästerna med följande ord, som han målar över hotellets port, och som 

också är hans egen förståelse av sin situation: 

Låt ditt hjärta icke vika uppå hennes väg och låt icke föra dig uppå hen

nes stigar. 

Ty hon har många sargat och fällt; och allehanda mäktige äro dräpne 

av henne. 

Hennes hus äro helvetets vägar, där man nederfar i dödens kammare, 

(s. 322) 

Johannes, portvakten, stryker emellertid ut inskriften, kanske för att den 

inte är sann. Jan börjar ty sig till honom för information. Någon in

formation om etablissemanget påstår sig Johannes inte ha, och när Jan 

frågar vad han gör hela dagarna eftersom han ingenting vet, svarar han: 

"Jag åkallar Herren." (ibid.) Jan, som tror att han skämtar frågar om 

han är muhammedan eftersom han åkallar Herren på en fredag, varpå 

han svarar: "Ja, /.../ fredagen är jag muhammedan, lördagen jude och 

söndagen kristen. Och även för de andra veckodagarna finns det utvä

gar. Utvägar? upprepade jag. Att ingenting behöva se och ingenting ve

ta?" (s. 322 f.) 

Jan blir emellertid nyfiken på hans "utvägar" och söker sig allt oftare 

till "fader Johannes" som han nu börjar kalla honom. Till en början 

27 Ang. hotellnamnets etymologi och hotellets symboliska karaktär och funktion se Ek, 

1964, s. 321 ff. och Linder, 1962, s. 468 f. 
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försöker Johannes förmå Jan att rannsaka sig själv, han kan ställa frågor 

som: "Tror du att du älskar?" eller "Ar du säker på, att du lever?" 

(s. 335) På det senare svarar Jan: "Om ni frågat mig för ett år sedan, 

skulle jag ha svarat ja. Nu är jag mindre viss. Men om jag varken lever 

eller älskar, betyder det inte stort, vad jag gör." (ibid.) Johannes' svar 

är endast: "Vi får väl se. Du kommer kanske på andra tankar." (ibid.) 

När Jan tänker tillbaka på dessa samtal blir det också en beskrivning 

av hans egen situation vid det tillfället: 

Dylika svar tyckte jag om. Det fanns, tycktes mig, i dem en gnista hopp. 

Kanske därför att de voro så svävande — 

Men vid andra tillfallen kunde han förstöra allt genom att giva mig 

sentenser och bibelställen. /—/ Älska din nästa, älska Gud, o.s.v. 

Ja visst, men den som icke älskar och icke ens hatar, honom vid

kommer ingenting av allt detta. Det må vara sant för de levande. -

För mig varken sant eller osant, varken gott eller ont. 

Och någon hjälp. Nej. (s. 336) 

Verkligheten har flytt, Jan har inga känslor kvar och ingen vilja. Jans 

känslolöshet, men framför allt hans maktlöshet, gör honom oförmögen 

att skilja mellan gott eller ont. Att leva som hund visar sig innebära att 

vara berövad rätten till moraliska ställningstaganden. Hotellvistelsen, 

betraktad som en nedstigning i dödsriket, är nu nästan fullbordad. Jan 

accepterar att han är en hund och är därmed beredd att börja leva som 

andligt, moraliskt "död", som Maurettes viljelösa redskap. Hon har 

krävt att han ska mörda en amerikansk miljonär, något han i det längsta 

försökt motstå. Han har själv tänkt utnyttja miljonären för sitt projekt. 

Nu är han beredd att göra henne till viljes, (s. 334) 

Men strax därpå inser han att fader Johannes ändå varit till hjälp, för 

nu inträffar något nytt. Med orden: "Likväl en tillfällig hjälp och en hjälp 

i elvte timmen" (s. 336), börjar Jan berätta om hur han för första gång

en återser Léonie i Hamburg. Vad händelsen kommer att betyda inser 

han dock inte förrän långt senare. 

En detalj värd att notera är att den period som kan betraktas som en 

vistelse i dödsriket på båda sidorna omges av kroppsliga signaler till 

Jan, signaler som han observerar men inte kan tyda och därför inte fas

ter något avseende vid. "Nedstigningen" börjar med att Jan blir uppsökt 

av herr Hansen, hôtel de Montsousonges ägare. Denne har svarat på 

Jans annons om att han önskade tillfälligt arbete. Herr Hansen bokstav

ligen fyller Jan med fysiskt obehag, med äckel: "Herr Hansens likblå, 

runda, uppsvällda, otäcka ansikte hypnotiserade mig. Jag kunde ha gått 

fram och kysst honom eller spottat på honom, likgiltigt vilket, ty jag viss
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te om ingenting." (s. 302) Varje gång Jan nämner honom kommenteras 

hans paddliknande, ormlika fysiska uppenbarelse. Ändå låter Jan sig 

inte varnas. 

Under själva vistelsen i "dödsriket" ger hans kropp inga "varnings

signaler" av denna typ. Men när så Léonie kommer in i Jans liv på 

nytt, märker han att han reagerar. Han far oförklarligt hjärtklappning 

när hennes namn nämns, han far en "oresonlig" lust att hindra att 

hon blir regelbunden gäst i hotellet.28 Han anar inte vad det betyder 

eller att det är viktigt även för hans egen del, ändå förefaller detta 

honom så viktigt att han besluter att tills vidare uppskjuta allting an

nat, ty: 

Så viktig och så föga likgiltig tycktes mig den saken. 

Och enbart detta, att någonting föreföll mig viktigt och ej likgiltigt, var 

en hjälp och ett under. Ty de som umgås med skökor, de varda ville och 

fa mott och matk till lön, och de torkas bort androm till ett märkligt exem

pel. (s. 338) 

Med sin bibelalluderande förklaring försöker han uppenbarligen koordi

nera känslor, viljeimpulser och rationaliseringar. 

Vändpunkten 

Sedan inträffar emellertid på nytt en radikal förändring, där plötsligt 

såväl tiden som rummet än en gång blir objektivt existerande och funge

rande kategorier. Jan kan redogöra för var han befinner sig i varje ögon

blick. I romanens sista kapitel redovisas händelserna genomgående med 

hjälp av exakta tids- och rumsangivelser. 

Förändringen rymmer fyra viktiga delmoment: Heddas anrop, Jans 

reduktioner, Jans löfte till Léonie och slutligen Jans återvunna förmåga 

att säga "jag", hans förmåga att se skillnad mellan sig själv och andra. 

Konsekvensen är att han kan träda ut ur hôtel de Montsousonge, en 

"uppståndelse från dödsriket" således. Jag ska redogöra för dessa mo

ment steg för steg. 

Jan identifierar själv i efterhand fader Johannes som en hjälp i "elvte 

timmen" och Léonies inträde på scenen som början till något nytt. Det 

dröjer innan detta far några konkreta effekter. Redan sitt engagemang 

upplever han dock som ett "under". För hans egen del är emellertid lä

get oförändrat, han är Maurettes och herr Hansens slav. Sådant är läget 

28 Jfr. SS: 13, s. 338 ff. och 371. 
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när förändringarna börjar inträffa. Och då har det också gått så långt 

att Hansen har lyckats övertyga Jan om att hans uppgift är att ställa sig 

till förfogande i släktgärningens tjänst och mörda sin "arvfiende", Mika

el. Genom att antyda att Jan även är skyldig sig själv och Léonie detta, 

lyckas Hansen tränga ända in Jans personliga känslor, "i den stenhårda 

lilla kapsel, som låg som ett frö och en evig plåga och ett ständigt hot i 

min hjärna" (s. 354). Därmed har Hansen övertygat Jan om att hämnd

tanken är hans egen. 

Den konkreta förändringen börjar dock med ett anrop om hjälp från 

Jans fostermor Hedda, hon som har lärt honom konsten att "reducera" 

alla oväsentligheter och samla alla krafter kring ett eftersträvat mål. Det 

som inträffar är att någon behöver just Jan. Hans värld, som varit full

ständigt bestämd av hans egen upplevelse och varseblivningsförmåga, 

nås av ett anrop "utifrån", ett anrop som tillåter honom att glömma sig 

själv. Hedda framstår som ett objektivt existerande "du", hon tillhör 

inte Jans privata "intressesfar", han har inga fördelar att vinna på att 

hjälpa henne. Ändå gör han det. 

Till skillnad från Jans privata upplevelse av att Léonie borde hjälpas, 

kan han inte misstänka Heddas bön om hjälp för att vara en "inbill

ning" från hans egen sida. Heddas anrop blir därför en bekräftelse på 

att det finns en värld utanför Jans subjektiva värld. Upplevelsen av en 

skillnad mellan ett inre och ett yttre, av något utanför jaget, är enligt 

min mening det som gör det möjligt för Jan att aktivt ta ställning och 

börja handla på eget initiativ. Han påbörjar nu den process av "reduk

tioner" som slutligen leder till befrielse från den "förbannelse" som 

vilat över hans liv. Tidigare har han sett sig som ett redskap, eller ett 

offer, för släktarvet, för olyckliga omständigheter, för sitt Transatlan-

tic-projekt. Slutligen konkretiseras förbannelsen i föreställningen att 

hans existensberättigande ligger i att han blir ett redskap för hämnden 
på Mikael. Denna tanke är han "besatt" av, när vändpunkten inträf

far. Något värde i sig har han inte ansett sig ha eller ens försökt urskil

ja. På samma instrumentella sätt har han betraktat även sin omgiv

ning. 

Förvandlingen inträffar när Jan, först omedvetet och slutligen fullt 

medvetet säger "jag". Processen inleds med att han börjar "reducera" 

för att han vill hjälpa Hedda. Handlingen kan ses som ett första trevan

de "jag vill" (hjälpa Hedda), i stället för "jag måste" (vara hämndens 

redskap). 

I detta skede tror dock Jan fortfarande att han har en uppgift, att 

han måste hämnas på Mikael. Han "reducerar" alla sina övriga planer 
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och intressen till förmån för denna. Han "gör upp räkningen" med 

Hansen, med Maurette och med Léonie. Av de två förra begär han vad 

han anser att han har att fordra, just den summa som Hedda behöver. 

Av Léonie tigger han denna summa på ett medvetet klumpigt sätt, dess

utom vägrar han hjälpa henne när hon denna gång ber om det. Han 

tror sig därmed också ha "reducerat" henne ur sitt liv, dvs. omöjlig

gjort varje relation mellan dem. När detta är gjort kan han hjälpa Hed

da. 

Nu är han beredd att fullständigt ställa sig i gärningens tjänst: "Fyra 

faktorer i mitt problem hade utstrukits eller reducerats till det minsta 

möjliga. Den femte, jag själv, hade fatt lätthanterliga proportioner. Den 

sjätte, Mikael Arnfelt, kvarstod — med oförminskad dragningskraft." 

(s. 378) Hur eller när mordet ska ske, överlåter han helt åt "slumpen", 

eller snarare åt den gärning som nu styr hans liv: "Ingenting oroade 

mig. Jag kände, att jag icke behövde söka mitt tillfälle. Tvärtom roade 

det mig att undvika allt, som stod i förbindelse med Mikael Arnfelt. /—/ 

Jag kunde säga som den dödsdömde: Galgen far vara snäll och vänta, 

tills jag kommer." (s. 379) 

När han har genomfört sina "reduktioner", går han enligt sin vana 

till fader Johannes för att avlägga rapport och finna tröst: 

Han sade: 

Vad du har blivit för en tiggarmunk, Jan! Du ödmjukar dig vid dörren 

för Kristi skull, men hoppas väl ändå, att någonting skall falla i din påse. 

Nå, vad har du fatt? 

Jag tänkte efter och svarade: 

Nej, jag har ingenting fatt. Jag har gett eller kastat bort mitt sista uns 

av stolthet, mitt sista grand av självaktning. Jag har kastat bort mig 

själv, så när som på det enda nödvändiga. Viljan, far. Har jag förstått 

dig rätt? 

Och jag kände mig fri och lugn och lätt om hjärtat, (ibid.) 

Jan tvingas emellertid ännu en gång ta ställning. Han förs alltså till den 

punkt där han både kan och måste säga "jag". I och med det sker en 

kvalitativ förändring i hans situation. I den processen är det tanklöst och 

frivilligt avgivna löftet till Léonie ett avgörande moment. — Han lovar 

skydda hennes man, Mikael Arnfelt. I och med det har han försvurit sig 

åt två motstridiga handlingar, att samtidigt skydda och mörda Mikael. 

I tron att varje relation mellan honom och Léonie är bruten, och att det 

därför inte heller betyder något om han håller sitt löfte eller inte, ger han 

henne vid ett förnyat möte detta löfte. Det frivilligt avgivna löftet visar 

sig dock ha en helt annan makt än han hade föreställt sig. 
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Den som först gör Jan uppmärksam på löftets innebörd är Maurette. 

Inför kvällens maskerad, när också mordet ska ske, står hon tillsammans 

med Hansen och Lebossu, hotellets nye ägare, och "konspirerar". Jan 

kommer in i rummet tillsammans med fader Johannes. Han gör klart för 

de närvarande att han är beredd att handla ty: "Det är ett åliggande, 

som någon lagt på mig. Vem? Det angår mig icke. Varför? Det angår 

mig icke." (s. 405) Men nu hejdas han av Maurette: "Hör på Jan, sade 

hon./—/ Vad tänker du egentligen göra? Du är alldeles skild från den 

här saken." (s. 406) 

Hon påminner honom om hans löfte till Léonie. Jan rodnar först men 

säger sedan att han har för avsikt att bryta det "för att nu riktigt visa 

dig, vilken satans karl jag är"(ibid.). Maurette skrattar åt hans dårskap 

och säger sedan: "Jag vet inte, att någon tvingade dig, eller ens bad 

dig. Och frivilliga löften, stackars Jan — o, de äro mycket farliga." 

(s. 406 f.) 

Jan förstår först inte hur han, som den tilltänkte gärningsmannen, 

skulle kunna vara skild från saken, men ser då att det finns en avgöran

de skillnad mellan honom och "saken". "Saken", hämnden, är lika 

"död" som de dödas "eviga tankar" medan han själv fortfarande lever 

och kan göra nya saker, t. ex. avge ett löfte. Löftet binder honom vid 

tiden och rummet, eftersom han har avgett det är han bunden vid konse

kvenserna av sin handling. 

Den levande kroppens betydelse 

Skillnaden mellan Jan och "konspiratörerna" är att de senare inte kan 

åstadkomma något nytt. Eftersom de är "döda", kan de bara upprepa 

tidigare gärningar och tankar. Jan blir varse skillnaden när han lyssnar 

till "konspiratörerna", och till sin förskräckelse ser att något är på tok 

med dem, ty, 

de upprepade samma ord varje gång och talade icke längre som männi

skor utan som maskiner. 

Och jag drog fader Johannes i rockärmen och viskade: 

Far, jag vill inte — (s. 407) 

Skillnader och likheter far en ny betydelse för Jan. Därmed kommer han 

också att definiera sin identitet på ett nytt sätt. Han ser på vilket sätt han 

är lik gengångarna, men också på vilket sätt han och gengångarna skiljer 

sig från varandra, och han ser på vilket sätt han liknar sin motståndare 
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och tidigare "motsats", Mikael.29 Han kan då svara fader Johannes: 

Jag vill inte att de där — det är ju masker, det är ju spöken, det är ju 

mannekänger — jag vill inte — det är min sak — vi äro ju båda lika — jag 

menar Mikael och jag — jag kan göra det — men jag vill inte, att de där 

— och om jag är bunden av mitt löfte — till Léonie — så vill jag inte — 

(s. 407 f.) 

Därmed är hans situation fullständigt förändrad. Han ser att levande 

och döda tillhör olika tider eller olika dimensioner. Och han ser att skill

naden mellan människor och tankar är att människor är dödliga och le

ver i nuet, i tiden och i rummet, medan tankar är "eviga" och "fria". 

Innan Jan till fullo har förstått denna skillnad säger Lebossu, en av de 

"odöda" konspiratörerna kring "släktgärningen", om sig själv och de 

andra konspiratörerna att "vi äro snart sagt ingenting annat än tankar. 

/—/ Enfin, man har kommit till världen, och man måste således leva. 

Det har människan och hennes tanke gemensamt" (s. 405). Strax därpå 

definierar samme Lebossu också skillnaden mellan människan och hennes 

tanke: "Hon har åligganden, som hon måste utföra. Tanken däremot ic

ke. Nej, tanken är fri, som man säger /.../ människan icke." (s. 405 f.) 

Jan tror först att det bara rör sig om en gradskillnad, att konspiratörer

na har längre tid till sitt förfogande: "skillnaden oss emellan är den, att 

ni är en Me tusalem till kråkskrämma och ni tycks alltjämt ha seklerna 

för er. Jag däremot har en kvart eller en halvtimme." (s. 406) Jan inser 

dock att det snarare är fråga om en artskillnad när han ser att de är 

mekaniska dockor, medan han och Mikael är något annat.29 

Till slut kommer han alltså till den punkt där han tvingas säga "jag". 

Mans ord lyder "Far, jag vill inte — ". (s. 407) Därmed går Jan fri från 

mord- och släktgärningen. Detta räddar dock inte Mikael. Han mördas 

i alla fall, förmodligen av Fält, som vid detta tillfalle fungerar som mord

offrets betjänt. Fader Johannes' kommentar lyder emellertid: "Nu drar 

vår gemensamma fiende Mikael Arnfelt sitt sista andetag. Och det var 

icke vi eller någon av Guds skapade varelser, som förbrände honom. 

Utan han föll elden till och förbrändes." (s. 408) Att Jans "dubbelgånga

29 Jfr. Dahlbäck. Hennes tolkning följer två linjer. Dels beskriver hon situationen som en 

"uppspaltning" hos Jan där han å ena sidan ser att han genom sina tankar, sina hämnd-

planer, är identisk med gengångarna, men också att det finns något som gör honom lik 

Mikael. Synkroniseringen mellan Mikaels död och Jans befrielse ser Dahlbäck som ett tec

ken på att allt försiggår inom jaget. "Befrielsen" skulle enligt detta innebära att Jan beseg

rar sin "onda" sida genom att avstå från mordet. Dahlbäck, 1971, s. 217. 

Det för mig väsentliga är att Jan här på nytt ser skillnader och likheter, vilket ger honom 

en möjlighet att omdefmiera sin identitet och därmed också sitt livs "måsten". 
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re" och onda genius, Mikael, den som har varit det konkreta beviset på 

släktgärningens verksamma kraft och makt över Jan, att han dör i detta 

ögonblick blir ytterligare en bekräftelse på att Jan nu är befriad från 

släktgärningen förbannelse. Strax därpå lämnar Jan hôtel de Montsou-

songe tillsammans med fader Johannes. 

Tankar kan inte dö, påstås det här, och i och med det kan vi också skym

ta en del av svaret på den fråga som Bergman velat ställa med romanen, 

nämligen frågan om människans "ställning till sina handlingar", eller till 

"de gärningar som bibringas henne med viljan som instrument", för att 

parafrasera ett par av Bergmans formuleringar i brevet till Algot Ruhe 

1918. Om människan ska kunna inta någon som helst ställning till de 

gärningar som bibringas henne måste det till att börja med finnas en kvali

tativ skillnad mellan just människor och gärningar/tankar. Svaret ligger 

alltså i frågan. Skillnaden är att människor inte är gärningar/tankar, egna 

eller andras, utan människor är dödliga och existerar i nuet. Människans 

fysiska existensform är den enda kategori som skiljer hennne från den evig

het och frihet som är tankarnas och gärningarnas grundläggande kvalitet. 

Tankarna i sig är varken onda eller goda utan genom det sätt på vilket 

de förverkligas blir de onda eller goda. Om en tanke är ond eller god, 

sann eller falsk, om den ger liv eller sprider död omkring sig, det kan 

därför inte avgöras med hjälp av (andra) tankar. Tankarna är eviga, och 

därmed identiska med sig själva, men varje tanke bär inom sig fröet till 

sin egen motsats, vilket blir tydligt i samma ögonblick som den förverkli

gas i handling. — Hela En döds memoarer kan ses som en grandios upp

visning av detta förhållande, romanen är ett veritabelt motsatsernas spel. 

Motsatsen till den onda tanken är därför inte den goda tanken. Mot

satsen till tanken är kroppen. Eftersom kroppen är dödlig tillhör den 

inte tankens, evighetens och frihetens sfär. Därför är kroppen den katego

ri som gör det möjligt att se tankarna "utifrån" och som gör att ett "ställ

ningstagande" överhuvudtaget blir möjligt. Bara med utgångspunkt i 

nuet, genom att se sig själv som en unik fysisk realitet i tiden och rum

met, kan människan ta ställning till tankar och därmed också till sina 

handlingar. Kroppen är den kategori som gör ansvar möjligt. 

Den "förbannelse" som vilar över de "tankar" som denna roman ar

betar med är just att de är "fria" och "eviga", att de inte kan dö. Tankar

nas frihet är dock begränsad, trots Lebossus påstående om motsatsen. 

Problemet är nämligen att de inte heller kan leva i egentlig mening, de 

måste "förverkligas" genom handling, med en levande människa som 

redskap. Säger man nej till tankens krav att förverkligas är den maktlös, 

291 



den fortsätter sitt "eviga liv", som blir gengågarens icke-liv, så länge 

ingen tar den i anspråk och förverkligar den i handling. — Gör man 

däremot inget motstånd, säger man inte "jag" eller som i Jans fall "jag 

vill inte", riskerar man att bli "besatt" av dessa eviga idéer, dessa gen

gångare, och då blir det deras "måste" som styr. — Därför är de också 

så farliga. Eftersom de endast kan förverkligas i och genom människor, 

är det människor som är ansvariga för dem. Därför är det också lika 

poänglöst att tro sig gå fri från en tanke genom att definiera den som 

"ond", som det är att utvälja en syndabock för att hämnas och därmed 

tro sig gå fri från skuld. Inte heller är det möjligt att befria sig från skuld 

genom att välja en "god" altruistisk eller ideal tanke som mål och sträva 

mot att förverkliga den. I den mån den förverkligas bär den inom sig 

fröet till sin motsats.30 

Fader Johannes varnar Jan för att göra detta misstag när Hansen har 

övertygat honom om att han måste hämnas på Mikael. Han påminner 

Jan om hur rädd han varit att bli lämnad ensam som barn, och säger: 

Trodde du kanske, att någon hemsk mandråpare lurade på dig i morfars 

jasminhäck? /—/ 

Ack, kära Jan, det fanns i morfars trädgård endast en ond och grym 

människa, tjuv och mandråpare, och det finns i hela världen endast en 

ond och grym människa, tjuv och mandråpare. Du själv. (s. 364) 

"Befriade" från (de eviga) tankarnas tvingande makt och "begär" att 

förverkligas, på ont och gott, kan vi i så fall bara bli när vi dör. Medan 

vi lever kräver de hela tiden vår aktivitet, och därmed är också vårt akti

va ställningstagande nödvändigt. Att inte ta ställning är att "dö", och 

att vara "död i livet" framstår inte som ett avundsvärt tillstånd i denna 

roman. Däremot framstår det som något av en belöning att fa sluta, att 

fa lov att dö, såsom Jans far tycker sig få det, och som kanske Jan också 

far på slutraderna.31 Förutsättningen för att få lov att dö är kanske att 

30 Därför vill jag ifrågasätta Eks förslag att Bergman i Jan-gestaltens utveckling, liksom i 

ett brev till A. Ruhe, 23.3.1921, skulle ha pläderat följande tanke: "Det centrala häri är 

tanken att se människans liv som en etisk förberedelse för den lekamliga döden. För att 

denna målsättning skall kunna genomföras, krävs enligt Bergman, att jaget leds till att med 

logisk analys rensa bort 'det tillfälliga, det onödiga, det belastande och neddragande' inom 

sig. Processen syftar mot det ideala och kan därför aldrig slutföras." (Min kurs.) Ek, 1964, s. 363. 

I denna tolkning framstår Bergmans hållning enligt min mening som alltför idealistisk och 

rationalistisk. 
31 Johans formulering i sitt förmaningstal till Jan lyder: "det var verkligen en vilja i släk

ten, i Arnbergska blodet att besitta och vårda den där fläcken jord. Det var fars vilja, det 

var farfars vilja. Det har varit min. Har varit, ty nu slocknar elden och skeppet blir vrak. 

Än sedan? Jag har levat, jag har förvärvat mig rätten att dö." (s. 186) 
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man först har varit närvarande i livet, i sitt eget unika nu. Kanske Jans 

historia kan förstås så? I varje fall slutar romanen där Jan befinner sig 

just i en sådan position. 

En seende position 

När Jan har sagt sitt "Jag vill inte", kan han vid Johannes' sida lämna 

hotellet, och nu kan Johannes också äntligen konfrontera honom med 

hela sin kunskap, både om Jan själv, om Gud och om tillvaron: 

Alla äro icke levande, som leva; ej heller är döden en port, som öppnas 

endast åt ett håll. Den Oföränderlige formar livet efter sitt behag och av 

döden gör han en leksak. Våra tankar äro irrbloss som förnöja honom 

med sin fladdrande lek. Men våra viljor vila i hans hand. Och då du kän

ner dig dömd under din vilja, skall du veta, att den är i hans hand, som 

givit dig himlens båge till ett tecken. Frukta därför icke din vilja, ty den 

är icke ditt redskap utan dens, som leder dig. (s. 410) 

På detta svarar inte Jan. Han vänder sig till läsaren och konstaterar: "Så 

sägande, lämnade han mig." Själv förblir han tyst och iakttagande. Fa

der Johannes är här framställd som en instans som äger insikt.32 Det vi 

far se är att Johannes nu kan erbjuda Jan sin insikt. Jan har alltså nått 

en position där det är möjligt för honom att se och lyssna till det som 

Johannes säger. Men vi får alltså inte veta om han också gör fader Johan

nes' insikt till sin. Det viktiga är emellertid att Jan nu befinner sig i en 

seende position, en position som ställer honom inför nödvändigheten att 

tolka och ta ställning. Därmed återförs han till sin position i romanens 

utgångsläge, han är den som ska tolka. Alla tidigare händelser ses nu i 

en ny dager. — Att säga "jag" visar sig här innebära att Jan på nytt 

måste börja tolka, på egen risk. 

Genom Jans tystnad eller rättare, genom hans uteblivna svar, aktuali

seras dessutom det motto som inleder avsnittet "Arvet och Lagen". Be-

rättartekniskt bidrar denna slutrad således i hög grad till att fullborda 

romanens cirkelkomposition. I mottot etableras en möjlighet för någon 

att svara Gud, dock enbart genom att instämma. Att den Gud som talar 

i mottot framställs som en som inväntar ett svar är dock anmärknings

värt i sig. I slutmeningen ges Jan en möjlighet att svara. Vilket hans 

32 Jag ansluter mig här till Ek som skriver; "Teckningen av Sjömannen-fader Johannes 

bygger även på gamla föreställningar om att gengångare eftersom de tillhör 'en annan 

värld är /-/ mäktiga att ge uppenbarelser om dolda sammanhang'." Ek, 1964, s. 354. 
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svar blir är en öppen fråga. Svarandet i sig blir därför viktigare än huru

vida han instämmer eller protesterar. Genom denna möjlighet och för

måga att svara återupprättas för Jan en möjlighet till kontakt med om

världen. Hans svar är avgörande för hans delaktighet i andra, i tillvaron 

eller i Johannes' budskap. Hur viktigt detta är demonstreras genom hans 

uteblivna svar i det avgörande ögonblicket, romanens slutrad. 

Hade Jan svarat, oavsett om han accepterat fader Johannes' budskap 

eller inte, så hade ögonblicket varit förbi, läsaren hade inte kunnat fa syn 

på det ögonblick där Jans unika nu är i fokus. Hade han svarat så hade 

han på nytt blivit integrerad i de räckor av tankar och livsåskådningar 

som romanen är full av, och svarsögonblicket hade osynliggjorts. Han 

kan naturligtvis inte undgå att svara, också att avstå från svar är ett 

svar. Det som skiljer hans situation här från den tidigare, där han kunde 

bli "besatt", är inte att han i framtiden, om han nämligen fortsätter som 

levande, kommer att gå fri från alla "utifrånkommande" tankar, gär

ningar och gengångare. Även framgent kommer han att möta dessa i 

olika skepnader, både inom sig och i sin omgivning. Skillnaden nu är 

att det markeras att hans ställningstagande kan spela en roll för vilka 

av dessa som ska få en möjlighet att förverkligas. 

Hade hans svar redovisats så hade vi läsare kanske aldrig blivit varse 

den samtidiga frihet och det ansvar som ryms i den position han intar på 

romanens slutrad, den seende position där det är möjligt att välja sitt svar. 

Detta, menar jag, blir inte möjligt att se om man betraktar gengångar

na enbart som inom jaget verkande krafter, tillhörande jagets person

lighet, vilket är bf.a. Eks synsätt.33 Jag vill i stället föreslå att man följer 

romanens framställning och betraktar dem som fristående krafter som 

verkar såväl inom som utom jaget, och som kan ta jaget i besittning. 

Detta förefaller mig också vara i linje med Bergmans egen tanke att histo

rien är "en mänskligheten genom dess vilja bibragt upplevelse — ej genom 

mänsklighetens vilja frambragt,34 

33 Ek: "Då berättelsen nått fram till nuplanet /—/ gestaltas ett inre själsligt skeende. /—/. 

Därmed förlorar bifigurerna sin individualitet och blir främst manifestationer av olika kraf

ter inom Jan själv." Ek, 1964, s. 315 f. 
34 Brev till A. Ruhe, 16.12.1918, Brev, s. 145. 

Jfr. Dahlbäck som, med samma förutsättning, framför en liknande tolkning av Jans be

lägenhet. Hon skriver: "Hämndens personliga förankring innebär paradoxalt nog inte att 

handlingen tillhör personligheten. Eftersom viljan trycks på personligheten utifrån, är de 

personliga motiven sekundära. /—/ Jan framstår som ett tomt instrument för handlingen 

/.../". Dahlbäck, 1971, s. 180. 

Trots detta betraktar hon emellertid händelseförloppet, som ett "inre" förlopp, vilket 

har diskuterats ovan. 
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Befrias Jan eller befriar han sig själv? 

Sverker Ek har alltså en helt annorlunda tolkning av Jans situation på 

romanens slutrader, liksom av förutsättningarna för den. Eftersom jag 

delvis behandlar samma problemställningar som Ek har gjort, nämli

gen romanens fråga om "människans ställning till sina handlingar", 

är det skäl att dröja ett ögonblick vid skillnaderna i våra tolkningar.35 

Ek faster inget avseende vid Jans uteblivna svar, och den skillnad som 

därigenom markeras mellan Jan och Johannes.36 Eftersom han har valt 

att betrakta fader Johannes som en inom Jan verkande kraft37, kommer 

han att beskriva slutraderna som om Johannes' predikan också var Jans 

insikt: 

Med förnuftets makt upplever han i slutscenen tillsammans med fader Jo

hannes /.../ en känsla av frihet, då han till sist inser hur han är underställd 

den naturens ordning, i vilken Gud manifesterar sig. /Detta/ medför en 

glädjefull tillförsikt, som följer av tanken att Gud är den yttersta orsaken.38 

I linje med sina premisser menar Ek att Jan uppnår ett tillstånd av guds

förtröstan, eller "glädjefull tillförsikt" och att det kan beskrivas som re

sultatet av ökad självinsikt, besinning och behärskning. Ek skriver: "Det 

sista skedet i Jans liv innebär att han alltmera genomskådar och därmed 

också lyckas betvinga sina affekter."39 Eftersom Ek ser bifigurerna som 

aspekter av Jan, kommer han att beskriva förändringen i Jans situation 

som en process av självrannsakan, romanen som en bildningsroman, och 

Jans berättelse som en apologi.40 

Jans olyckor anser Ek vara ärftligt och psykologiskt betingade, huvud

personen "har i sitt arv tendenser till att låta sig ledas i riktning mot en 

dödsgärning. Det gäller därför att uppbåda ett inre motstånd mot frestel

serna. Först då han inser, hur bindande hans löfte till Léonie är, avstår 

35 Eks kapitel om En döds memoarer har detta citat som huvudrubrik. 
36 Det gör egentligen ingen i den tidigare forskningen. Johannes insikt förutsätts också vara 

Jans. Denna har man betraktat som romanens budskap, varför man inriktat sig på att tol

ka dess innebörd. Jfr. Ek, 1964, s. 352 och 366, samt Linder, 1962, s. 464. 
37 Om Johannes-gestalten skriver Ek att han "symboliserar /.../ i första hand en inom ja

get självt positivt verkande kraft, en moraliskt aktiverande del av detta." Ek, 1964, s. 354. 
38 Ek, 1964, s. 352. 
39 ibid. 
40 Läsarten förutsätter att Jan betraktas som den svarande i det motto som inleder roma

nens första del, vilket Ek utan vidare fastslår att det är. Läsaren leds dessutom att förstå 

romanen som en apologi, genom att Ek, omedelbart efter att han tolkat mottot associerar 

till Augustinus' Bekännelser. Ek, 1964, s. 366 f. 

Även Linder talar om en "självrannsakan", Linder, 1962, s. 464. 
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han frivilligt från släkthämnden."41 

Av Eks formulering kan vi se att han tolkar Jans belägenhet som om 

han genomgående ställdes inför kravet, men därmed också inför möj

ligheten, att göra riktiga moraliska val.42 Anmärkningsvärt nog vill han 

emellertid inte beskriva det han uppfattar som Jans nyvunna insikt som 

en återerövrad verklighetskontakt: 

I enlighet med sina åsikter om psykiatrisk realism har /Bergman/ därför 

undvikit att låta Jan Arnbergs fortsatta utveckling leda till rent själslig 

förvirring. Istället skildras det hur jaggestalten kommer fram till större 

besinning och självinsikt. Verklighetskontakten blir därigenom inte star

kare än tidigare, men Jan far bättre överblick över sitt eget kaotiska själs

tillstånd och befrias från något av den skräck och framförallt den apati, 

han upplevt.43 

Här blir det tydligt hur min syn på Jans historia skiljer sig från Eks. Jag 

instämmer i att Jans problem är att han förlorar kontakten med en verk

lighet utanför det egna jaget. Men jag anser att det viktiga som sker i 

romanens slutskede är just att Jan återfår kontakten med verkligheten, 

med något utanför sig själv. Som jag ser det är varken "besinning", 

"överblick" eller "befrielse" tänkbara utan att en kontakt på nytt etable

ras med en utomliggande verklighet, de förutsätter existensen av denna 

kategori "utanför". Kontakt med en kvalitativ "annanhet" är nödvändig 

för att den egna positionen och situationen ska bli synlig, för att Jans 

"jag" ska kunna bli något kvalitativt annat än "Jan Arnberg", dvs. en 

socialt definierad identitet. 

Liksom Ek menar även jag att löftet till Léonie är avgörande för Jan. 

Jag vill dock göra det tillägget att Heddas bön om hjälp är minst lika 

viktig. Sammantagna får dessa händelser den effekten att det blir helt 

41 Ek, 1964, s. 352. Längre fram sammanfattar Ek Léonies och löftets betydelse: "I och med 

mötet med Léonie väcks dock Jans andliga aktivitet till liv. Han blir mäktig att genomfora 

sin fyrfaldiga reduktion /.../. På så sätt befriar han sig från sin upplevelse av omgivningens 

overklighet och från sin egen känslodöd och viljelöshet. /---/ Han har lyckats befria sig från 

den förtvivlan determinismen ingett honom. Detta är det väsentliga". Ek, 1964, s. 364. 
42 Ek anser att Jan-gestaltens utveckling exemplifierar följande tanke hos Bergman: "för 

/Bergman/ låg dock räddningen undan fullkomlig defaitism /.../ i tron på människans för

måga att insiktsfullt skala bort de tillfälliga, neddragande och egoistiska tendenserna för 

att i stället blottlägga positiva och sympatiska värden. /.../ Detta var möjligt genom indivi

dens medvetna arbete på det egna jaget." Ek, 1964, s. 360. 

I enlighet med min argumentation, kan jag inte acceptera denna tolkning av händelseför-

loppat eller av Jan-gestaltens funktion och utveckling. Jfr. även ovan, avsnittet "Den levan

de kroppens betydelse". 
43 Ek, 1964, s. 323. 
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andra aspekter av Jans situation som fokuseras än de som Ek velat beto

na. Jan "befriar sig" inte, han befrias. Processen inleds när någon, Hed

da, behöver honom.44 Jag menar alltså att Ek överbetonar graden av 

insikt och medveten aktivitet hos Jan, liksom dessa faktorers betydelse 

för befrielsen . Löftets betydelse har, som jag ser det, inte sin förutsätt

ning i att Jan lyckas "uppbåda ett inre motstånd mot frestelserna"45, 

eftersom det motstånd Jan bjuder i början visar sig vara verkningslöst, 

och eftersom han till slut inte bjuder något motstånd alls mot den 

hämndgärning han tror sig ålagd att utföra. Jan upplever att han inte 

har några val. Han når alltså ett stadium bortom moralen; gott och ont 

är kategorier som gäller "de levande" säger han själv apropå fader Jo

hannes' försök att "hjälpa", de gäller inte honom (s. 336). Detta är hans 

dilemma. I det läget kan han alltså varken "bjuda motstånd" eller "av

stå". Han är en hund, en slav, han är maktlös och därför bortom möj

ligheten till moraliska val. 

Det förskräckande i Jans situation, är just att han inte kan bearbeta 

sitt jag eftersom han inte kan se sig själv, och att han inte kan välja sina 

handlingar eftersom han inte kan välja mellan gott och ont. Detta kan 

även jämföras med Johans situation, gång på gång upprepar han nöd

vändigheten av att ha ett mål, likgiltigt vilket,46 

Jans möte med en kvalitativ "annanhet" 

Med min läsart blir insikten och befrielsen samtidiga händelser i roma

nen. Jan är ung och oerfaren, och framställs som en person utan självin

sikt. Trots bristande insikt blir en förändring i hans situation möjlig, och 

jag anser att de beror på de möten med sin omvärld, med en annanhet, 

som han far tillfalle till, och hans reaktioner på dem. 

Genom att t. ex. fader Johannes slutar att ge råd betonas det att det 

inte är dennes insikter utan hans närvaro som är av betydelse. Det är 

44 Frånsett att Linder anser att Jans befrielse också innebär att han dör, delar jag hans syn 

på Heddas betydelse för processen: "Det blir ett brev från henne med bön om hjälp i en 

svår situation, som hos Jan utlöser utlöser de handlingar, varmed han slutgiltigt stiger ut 

ur livet med alla dess "måste" /.../ och blir fri." Linder, 1962, s. 452 f. 
45 Ek, 1964, s. 352. 
46 Johan utser en "fix idé" åt sig: att han ska återerövra hemgården. En fix idé kan definie

ras på många sätt, avgörande här är att den är oföränderlig, att den inte påverkas av de 

relationer eller situationer i vilken bäraren av idén försöker förverkliga den, och att den 

därför inte kan värderas i moraliska kategorier. 
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konfrontationerna mellan Jan och Sjömannen-fader Johannes som är 

viktig, dvs. konfrontationen med en kvalitativ annanhet. 

I stället för att se en skillnad mellan omedvetna och medvetna stadier 

i Jans "medvetandeprocess" som avgörande, vill jag betrakta det sam

spel som pågår mellan Jan och hans omvärld som det viktiga. Jag menar 

alltså att man med en utgångspunkt som Eks lätt blandar samman släkt

legendens funktion för Jan med den reella omvärldens och då förbiser 

betydelsen i de konkreta möten där Jan blir varse sin omgivnings kvalita

tiva annanhet och därmed också sin egenart. Insikten är avgörande, men 

jag vill se det som en insikt som bibringas honom, inte något han kan 

uppnå genom enträget arbete. Med min läsart blir förloppet omvänt mot 

det som Ek beskriver. Jan rannsakar inte sig själv, han bearbetar inte sin 

personlighet, han avstår inte från egoismen, han väljer inte kärleken eller 

altruismen. 

Därför menar jag också att Jans historia inte är någon genomförd 

apologi. Jan förhåller sig inte till sig själv på ett självrannsakande sätt. 

I valsituationer frågar han sig inte om han är en god eller dålig männi

ska, och han strävar heller aldrig efter att förändras längs en moralisk 

värdeskala. — Jans historia är en fråga om makt, inte moral, det är sin 

vanmakt han vill råda bot på, inte sin syndfullhet, när han genomför 

sina reduktioner. Sedan är det en intressant omständighet, som inte di

rekt har med självrannsakan att göra, att Jan faktiskt förs till den punkt 

där makten och moralen sammanfaller. 

Den historia som Jan berättar kallas En döds memoarer. Av memoargen

rens grundelement iakttar Jan kravet på bekännelse, medan alltså apolo

gin, det självrannsakande och självrättfardigande elementet, saknas i 

hans historia. Därför blir också bekännelsen en problematisk kategori. 

En bekännare riktar sig till och erkänner en domare som kan ge absolu

tion. Frånvaron av apologi i Jans förhållningssätt kan tydas som att han 

söker en instans som kunde fungera som domare, och med vars hjälp han 

kunde välja och bedöma sina handlingar. Hans bekännelse kan därför 

också förstås som ett sökande efter en ny och kvalitativt annorlunda ord

ning än den han ditintills har mött. Bekännelsen riktas därmed till en 

utopisk eller framtida domare. 

Jan rannsakar inte sig själv, men är förvisso föremål för en ingående 

rannsakan. Denna process leds av de gestalter som för Jan framstår som 

faderns inkarnationer. De etableras som den instans som "äger insikt" 

nog för att värdera Jan. Men det är först genom sina egna konkreta hand

lingar som Jan når den punkt där han kan konfronteras med den insikt 

de besitter. Detta låter oss därför ana möjligheten att det inte bara är 

298 



Jan som förändras, utan att även denna dömande instans undergår en 

förändring. 

Genom först Sjömannens och sedan fader Johannes' närvaro markeras 

möjligheten för Jan att världen har förändrats, eller att den skulle kunna 

uppfattas på ett annat sätt än han ditintills gjort eller tänkt sig. Heddas 

bön om hjälp visar honom på ett konkret handlingsalternativ och blir 

därför den utlösande faktorn för det slutliga förloppet. I henne möter han 

en kvalitativ annanhet som kräver hans konkreta handlande. Hon är 

inte "förbunden" med honom på instrumenteil grund, hon tillhör varken 

släktgärningens ordning eller Transatlantic-projektets. — Det gör inte 

heller Sjömannen och fader Johannes liksom inte heller Léonie, utom i 

egenskap av Mikaels hustru. Men hon har dessutom ett egenvärde för 

Jan. — När han nu möter denna annanhet reagerar han först fysiskt, han 

far hjärtklappning. När han tar erfarenheten på allvar är inte allt längre 

likgiltigt. Denna erfarenhet gör det sedan också möjligt för honom att 

bli varse sig själv, sin likhet med Mikael, samt även egenarten hos släkt

gärningens "redskap", gengångarna. 

Heddas bön om hjälp och Jans svar på den, blir den magiska handling 

som kan anropa en annan ordning än den som ditintills styrt Jans liv, 

en ordning vars existens Linder anar när han säger att förloppet liknar 

sagans: 

Det är en underlig och sinnrik historia, där ingår ett sagogrepp. Jan blir 

nämligen fri utan att veta det, ungefar som när sagans vallpojke blir fri 

ur trollens våld genom att sig ovetande göra en god gärning, den enda 

rätta. Eller som i evangeliet: det någon gör av kärlek vet han vanligen 

inte om.47 

Jans reaktion på denna annanhet, på en utanför jaget liggande verklig

het, tyder på att den har fatt en ny betydelse för Jan. Men eftersom jag 

inte kan se att detta är ett resultat av hans egna ansträngningar enbart, 

menar jag att det tyder på att även verkligheten har undergått en föränd

ring och fatt en ny innebörd. Något måste alltså ha hänt med själva den 

ordning som definierar Jan och hans handlingsmöjligheter. För att vi ska 

kunna urskilja vad det är som har hänt, är det nödvändigt att upp

märksamma skillnaden mellan Jans berättelse, Jans historia och roma

nens historia om Jan. 

Det faktum att Jan förs till en punkt där han förmår eller förmås säga 

"Jag vill inte", liksom hans uteblivna svar på romanens slutrad som en 

konsekvens av detta, menar jag är så pass anmärkningsvärt i Hjalmar 

47 Linder, 1962, s. 467. 
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Bergmans författarskap att jag kommer att låta detta styra den fortsatta 

analysen. 

För att fördjupa förståelsen för Jans handling, har jag valt att i näs

ta steg undersöka villkoren för den genom att analysera hur den etable

ras och definieras inom ramen för de genrer som strukturerar Jans his

toria. 

I kapitlets sista avdelning, slutligen, ska jag visa att den position som 

Jan kommer att inta på romanens slutrad är den som gör det möjligt 

för Jan att överskrida den "outsiderns tomma position" som Leonard 

Loewen är hänvisad till i Loewenhistorier. Det är också för att denna posi

tion först etableras och sedan överskrids som romanen blir fullt ut dialo-

gisk. 

Genresynpunkter på Jans historia 

Jans historia är strukturerad kring en förvandling. Den går från ödes

drama, där "arvssynden" är central, till försoningsmysterium, och detta 

tyder på att vi har att göra med en prövningsroman. Å andra sidan far 

vi följa en ung människas tillväxt och mognad, vilket innebär att den 

också är en bildningsroman. Denna genre förutsätter ett tidsperspektiv 

och arbetar med gradvis forändring, vilket är främmande för prövnings

romanens logik. För bildningsromanen däremot är prövningsromanens 

förvandling ett genrefrämmande element. 

Detta betyder att Jans position bestäms av två delvis motstridiga 

genrestrukturer. Barndomsavsnittet domineras av bildningsromanen, 

medan berättelsen om Jans situation i hôtel de Montsousonge helt faller 

utanför denna genres ramar. Men eftersom båda genrerna påverkar Jans 

historia, kan vi dra den slutsatsen att det finns element som dessa genrer 

har gemensamt. Därför ska jag undersöka på vilket sätt dessa element 

hanteras, dvs. vilken betydelse de far inom ramen för respektive genre. 

Jag vill försöka visa att dessa gemensamma element, och de föreställning

ar som är förknippade med dem, också kan förstås som romanens centra

la undersökningsobjekt. 

I En döds memoarer är det en dödsgärning, ett brott som "skapar" släk

ten Arnberg. Därför kan den betraktas som en syndafallshistoria och som 

en prövningsroman. Romanen börjar med att släktens historia beskrivs 
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och etableras som "Arvet och lagen", i Jans värld. Mordlust och en 

dödsgärning definierar släktens identitet. Nödvändigheten att sona detta 

ger den dess existensberättigande. Biskopen, Jans morfar, utlägger och 

tar avstånd ifrån denna tro: "jag känner den arnbergska familjereligio

nen /.../. Jag vet, att vi leva endast för att försona ett brott", (s. 36) För 

de flesta manliga medlemmarna av släkten fungerar detta dock som den 

identitetsskapande "lag" som de enskilda släktmedlemmarna har att för

hålla sig till. Denna "lag" utgör grunden för Jans identitet och uppgift. 

Den går inte att undvika. Han kan endast göra sig till "någon" inom 

dess definitionsramar, dvs. bli hjälte, eller bli "ingen" 

Den andra nivån är en bildningshistoria. Vi far följa Jan från början, 

i hans biografiska och psykologiska bestämning, och iaktta honom me

dan han växer. Inom ramen för denna struktur kan Jan antingen bli 

"med-människa" eller "borgerligt död", dvs. en socialt alienerad person 

utan förankring i tid och rum. 

Bildningsromanens nivå i Jans historia är relativt genretypisk. Den 

följer det etablerade mönstret av konflikt eller splittring, uppbrott från 

hemmet, en resa genom världen med tillväxt och mognad och någon typ 

av hemkomst som resultat. Men även om detta mönster är relativt en

kelt i romanen, kompliceras bildningsgången av att den är integererad i 

och bitvis underordnad prövningsromanens logik och dessutom en pröv

ning med mycket generella anspråk. Därför kommer också det avslutan

de momentet i bildningsromanen att bli problematiskt och svårtolkat, 

vilket jag har diskuterat i det föregående. Den rymmer ett moment av 

förvandling som inte är integrerat i bildningsromanens gradvisa utveck

ling mot insikt och mognad. För att vi ska förstå hur dessa genrer samar

betar ska jag ägna merparten av detta avsnitt åt att diskutera prövnings

romanens funktion i En döds memoarer. Den viktigaste förutsättningen är 

den "lag" som presenteras i romanens första kapitel. 

Livsgärningars och dödsgärningars identiska funktion 

En döds memoarer är en roman om brott och skuld i en mycket vid me

ning. Egentligen är det emellertid oviktigt att just ett brott initierar släk

tens historia. Bergman har själv, i brevet till Ruhe 1918, påpekat att 

"livsgärningar" och "dödsgärningar" är utbytbara. Oavsett vilken typ 

av gärning som initierar en släkts historia, blir effekten densamma för 

de enskilda släktmedlemmarnas del: de blir redskap i "gärningens" 

tjänst. Skillnaden är, säger Bergman, att dödsgärningar väcker större 
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motstånd hos jaget, företrädesvis moraliskt far man förmoda.1 Men just 

därför, tycks han mena, är också dödsgärningar lämpligare, om man 

vill undersöka sådana gärningars generella effekt på enskilda individer. 

På vilket sätt är då en livsgärning och en dödsgärning identiska? Och 

om de är identiska, betyder det att även en livsgärning är ett brott som 

kan eller måste sonas? Hur ska det i så fall ske? När det gäller döds

gärningen är brottets art lätt att identifiera. Alla kända moralkodex till

handahåller definitioner av mordet som brott och gärningsmannen som 

brottsling. Men det är inte lika lätt att se vari det brottsliga i livsgärning

en består, än mindre hur och varför en sådan kan och måste sonas. 

Ändå menar Bergman att de är jämförbara. 

Bergman har också demonstrerat att "livsgärningar" i sina effekter 

kan vara jämförbara med "dödsgärningar". I romanen Två släkter, 1914, 

skaffar sig den förste Siedel egendom och makt, han utför det "livsverk" 

som också är släktens upphov. Hans son, Jörgen Siedel och alla efterkom

mandejörgen Siedlar hade att förvalta och föra vidare detta arv genom 

att bli en ny "Jörgen Siedel". Deras uppgift och identitet sammanföll i 

namnet "Jörgen Siedel". 

Kedjan bryts i romanens sista kapitel, "Jörgen Siedels brev", när den 

siste i raden plötsligt undrar vem han är i raden av identiska förfader. 

Han ställer frågan till sin mor, som svarar: "Du är inte så mycket som 

en liten ärta. Eller kanske att du är som en liten ärta." (s. 129)2 Liknel

sen med ärtor tar han fasta på i sitt grubbel: 

Han var sju år, och redan för mycket längesedan hade han börjat grubbla 

över denna eviga rad av Jörgen-Siedlar. Några hängde på väggarna i sa

len, sida vid sida som ärtorna i en skida. /—/ Vem var han själv i den 

långa raden? En ärta är en ärta, far är far, Jörgen är Jörgen. /—/ 

— Mor, säg, har ärtorna namn? 

— Tyst, nu! sade modern. 

— Ja men om! mor — om de hade. Om den ena ärtan hette Jörgen, 

skulle då alla andra ärtor heta Jörgen? (s. 129 f.) 

Det visar sig att "jag" är ingen, endast "Jörgen Siedel" finns. I konflik

ten mellan "jag" och "Jörgen Siedel" försöker den siste välja båda, han 

försöker vara "Jörgen Siedel" på sitt eget sätt. Ett sådant val visar sig 

vara omöjligt. "Jörgen Siedel" är en, oavsett hur många upplagor han 

förekommer i. 

Då avstår han från namnet och låter sin bror Arvid överta rollen som 

1 Brev till A. Ruhe, 6.12.1918, Brev, s. 144 f. 
2 Sidhänv. till Två Släkter. Komedier Bergslagen I (originaluppl. 1914) avser SS: 10. 

302 



"Jörgen Siedel". Han försöker också göra klart för sin hustru Monica 

att han inte är Jörgen Siedel. När hon säger att hon har väntat på ho

nom, på Jörgen Siedel, i åtta år, pekar han på sin bror: 

— Och han då? Den där? Ar det inte Jörgen? 

Han gick därifrån ängslig men även nöjd, att han nu verkligen sagt 

dem, vad de borde veta. 

Han var nämligen icke Jörgen Siedel. (s. 163) 

Han har lagt märke till att hans hustru har börjat promenera med Ar

vid. Nu återstår bara det brev han beslutat skriva till henne. Arbetet 

kostar honom grundlig planering och stor möda. Till slut skriver han: 

"kramo Nica! 

jg serat DU funni jörgeside vasnll mot honomck gör HONM intilla 

Han satte ett nagelmärke som underskrift, (s. 164) 

Namnet och identiteten är redan definierade, och det jag, den Jörgen 

Siedel som försöker ge det en annan formulering, blir namn-, språk- och 

identitetslös. Ingen i hans omgivning kan bekräfta hans tolkning. Där

med förlorar både hans tolkning och han själv sin legitimitet och hem

ortsrätt i den mellanmänskliga sfären. Kommunikationen med den värld 

i vilken "Jörgen Siedel" lever bryts. Den som inte kunde vara en riktig 

"Jörgen Siedel" blev "ingen". 

Här markeras skillnaden mellan namnet och jaget. Jaget är unikt och 

rymmer en personlig "rest" som inte tillhör namnets sociala bestäm

ning. I Jörgen Siedels fall kunde denna personliga rest inte göra sig gäl

lande. Endast de dimensioner av personen som uppvisade likheter med 

det som krävdes av en man vid namn Jörgen Siedel hade någon identi-

tetsskapande betydelse. 

Den förste Arnberg "blev till", blev "någon" genom en dödsgärning, 

ett mord. Egentligen var han i sig ett "brott". Enligt släktlegenden var 

han greve Arnfelts oäkta son, och innebar därför ett (av- eller upp-) brott 

i den traditionen. Därmed var han också först i sin egen släkt. Som så

dan var han till en början "ingen", dvs. en man utan legitimt förflutet 

och därför också utan legitim social förankring. Han blev "någon", han 

skaffade sig sitt namn och "gick till historien", först sedan han låtit 

mörda sin far. Därmed har han också etablerat ett av grundelementen i 

den nya släktens lag och identitet. De kommer att fungera som den in

stans vilken definierar valmöjlighter och livsstrategier för kommande 

generationer. 
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Att säga "jag" är både livsfarligt och nödvändigt 

Hur hanterar man tvånget att fa både sin identitet och livsuppgift defi

nierade av en släktgärning, "livs- eller dödsgärning"? Bergman tycks ha 

urskiljt tre möjligheter. Man kan acceptera den identitet som erbjuds. 

Därmed avsäger man sig också fullständigt sin unicitet. Man förbinder 

sig att förvalta sin faders arv och förverkliga hans ambitioner i sig och i 

sitt liv. Meningen är att man ska upprepa sin faders gärning, och att 

upprepningen ska vara identisk. Målet är att man ska bli (som) sin far. 

Resultatet är att man förblir son, en ärta invid en annan ärta.3 

Den andra möjligheten är att man försöker göra motsatsen, att i stäl

let för faderns dödsgärning göra en livsgärning. Avsikten är att själv för

söka bli en far. Resultatet blir dock detsamma, man blir som sin far, 

fastän tvärtom. Utgångspunkten, definitionsgrunden, är densamma. 

Och det ställer sönerna inför samma predikament som man själv försökt 

undkomma, tvånget att utgå från faderns gärningar för att definiera sitt 

liv och sin identitet. 

Det finns en tredje möjlighet: att göra något annat, något som ingen 

tidigare i släkten har gjort, dvs. inom den ordning som definierar dess 

identitet. I stället för att bli son eller tvärtom, som sin far, försöker man 

bli en ny, fader-lös, Urfader, skapare av en ny släktlag. — Den som ska

par en Lag gör det alltid från en position utanför alla lagar. Lagens skapel

seögonblick kan alltså aldrig vara en del av någon lag. 

Den direkta effekten av en situation som Arnbergs och en handling 

som den siste Jörgen Siedels är att man blir "ingen". I det ögonblick 

Jörgen Siedel säger "jag", tillhör han inte längre den släkt som bär nam

net Siedel. Den kunde man tillhöra enbart på basen av identitet, inte 

på grundval av unicitet, eller rättare, en förening av dessa. 

Arnberg börjar emellertid, till skillnad från Jörgen Siedel, flera gånger 

ett nytt liv, varje gång med en ny identitet. Genom att byta namn försö

ker han undfly de gärningar som han inte vill stå för, alltså både i bemär

kelsen "ansvara för" och i bemärkelsen "representera". Med ett nytt 

namn kan och behöver han inte likna någon, och inte heller stå för, an

svara för och representera, något eller någon. 

Klarar man av att börja som "ingen" så har man också åstadkommit 

en ny början; en ny släkt med ett nytt namn och ett nytt arv för de efter

3 Det var knappast någon slump att Bergman valde just ärt-metaforen för att gestalta den 

sociala arvsproblematik det här är fråga om. Ärftlighetsforskaren Mendel, som Bergman 

med stor sannolikhet kände till eftersom problemet så ofta återkommer i hans verk, an

vände ju just ärtor för sina genetiska undersökningar. 
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kommande att förhålla sig till har uppstått. — Detta är hjältens hand

ling. Att skapa sig själv, att skapa sig ett namn och bli någon, är att 

utföra det dåd som anstår och krävs av en hjälte. I denna mening är 

skurkar och hjältar identiska, om än med omvända förtecken. — Detta 

var ju vad både den förste Siedel och den förste Arnberg gjorde. Var och 

en av dem ställde dock sina söner inför dilemmat att vara "äkta söner". 

Och dessa söner tvingas i sin tur förverkliga, förvandla eller försona sina 

faders gärningar. 

Mönstret tycks alltså i det närmaste ofrånkomligt inom den ordning 

som konstitueras av fader och söner. Detta kan också ses som Bergmans 

specifika formulering av arvssynden. Bergman har med romanerna Två 

släkter och En döds memoarer renodlat och synliggjort mekanismerna i en 

existentiell och ideologisk problematik som uppenbarligen hade stor gil

tighet för honom själv och i hans samtid. Därmed har han också visat 

hur högt priset var för att bryta detta mönster.4 

Livs- och dödsgärningars brottslighet 

Både genom livs- och dödsgärningen åstadkoms något nytt. Det otill

börliga är att gärningsmannen därigenom också gör sig till Gud. Hand

lingen bryter mot första budordet. Kanske är det därför som både den 

förste Siedel och Arnberg, släkternas "patriarker", framstår som på nå

got sätt demoniska. Att skapa nytt är att göra sig till Gud, att göra nå

got "övermänskligt". Steget är inte långt till det demoniska. Både Siedel 

och Arnberg har ställt sig utanför varje lag, gjort sig lag-lösa i syfte att 

skapa en ny lag. De har båda åstadkommit något nytt, de betraktas som 

sina släkters upphovsmän men också som sina släkters gud och djävul. 

Även den siste Jörgen Siedel åstadkommer emellertid något nytt, bara 

genom att han säger "jag", "vem är jag?". Därmed har han vänt på 

hela definitionsordningen beträffande individens identitet inom släkten 

Siedel. Detta gäller oavsett om han lyckas finna någon socialt legitim 

möjlighet att fortsätta på den väg han slagit in på eller inte. 

I det ögonblick någon säger "jag" blir världen befolkad av ytterligare 

en rost, ett perspektiv på tillvaron som inte funnits där tidigare läggs 

till. En ny ordning upprättas genom det brott mot en tidigare ordning 

4 Jörgen Siedels situation kan därmed också ses som en bild för konstnärsproblematiken i 

dess mest grundläggande aspekt. Att skapa är alltid att också att skapa nytt. Med Två släk

ter har Bergman visat på skapandets risker inom en patriarkal ordning. Jfr. nedan. 
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som det innebär att någon säger "jag", och en ny historia tar sin början. 

Den som säger "jag" är upphovet till denna historia, men skapar den 

inte, kan inte ha något inflytande över dess utformning. Endast sönerna 

kan berätta den historia som fadern initierat, endast sönerna har tillgång 

till det perspektiv som gör det möjligt at förstå och berätta hans liv som 
en historia. Det är sönerna som upplever den som den ordning, den tradi

tion och historia, som de i sin tur har att förhålla sig till och kanske bry

ta mot genom att säga sitt eget "jag". 

Att säga "jag" innebär ett oerhört risktagande, och att det rymmer 

ett stort mått av skräck har Bergman visat med all önskvärd tydlighet. 

Att ifrågasätta sin sociala identitet är att momentant bli "ingen". Det 

innebär att man tvingas ut i ett väglöst land, som också är ett skräckens 

land.5 

Bergman har emellertid också visat på olika möjligheter att gå vidare, 
liksom vilka riskerna är. Med sina "starka" gestalter, som den förste 

Siedel, Markurell, Farmor osv., visar Bergman på en hållning där jaget 

fortsätter att handla som om han/hon var lagen och världens skapare. 

Det undgår dessa gestalter att det finns andra "jag" i världen. Detta är 

den maktfullkomliges sätt att säga "jag". Man utraderar helt enkelt alla 

andra, alla tidigare jag, och etablerar sig själv i deras ställe. 

Loewen, liksom den siste Jörgen Siedel, kan ses som exempel på den 

motsatta hållningen, den hållning som avhåller sig från eller är oförmö

gen att göra sitt jag synligt och giltigt i världen. Denna uppgivna håll

ning resulterar i att de andras definitioner, röster, tar över och utplånar 

jaget. I båda fallen gäller att det jag, som inte förmår möta och möta 

De strukturellt betingade förutsättningarna för denna situation tycks, åtminstone idag, 

vara lättare att lägga märke till när de beskrivs ur en kvinnas perspektiv. Detta är den 

i position den kvinna hamnat i som försökt göra något utöver sina "naturgivna" roller. Män 

har trots allt haft tillgång till fler och mer differentierade sociala roller och identiteter. Den 

kvinnliga avvikelsen från den manliga normen kunde definieras som just kvinnlig. Trots 

att den därmed osynliggjordes blev den inte socialt illegitim. Den manliga avvikelsen där

emot, kunde bara betraktas som galenskap. Den "tokighetsstämpel" som drabbar den man 

som går över gränsen för en socialt legitim manlig identitet låter sig alltså lättare definie

ras som en individuell avvikelse och inte som en strukturellt betingad effekt av en patriar-

kal definitionsordning. 

Här blir också tragiken i den homosexuelles situation i den patriarkala ordning Bergman 

beskriver synlig. En man utan manlig identitet inom denna ordning och oförmögen att fin

na en annan definitionsgrund, hänvisad till en "kvinnlig" begärsposition i relation till pat

riarkatet, men utan att vara kvinna, en sådan man blir fullständigt osynliggjord. I termer 

av social legitimitet är Jörgen Siedels situation jämförbar med den homosexuelles inom 

samma ordning. 
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upp som ett med andra jämbördigt jag, är dömt att bli ingen. Detta är 

den tomhet som präglar outsiderpositionen hos Bergmans fiktiva gestal

ter, och i hans egen konstnärsproblematik.6 

Att säga "jag" innebär således en stor risk. Samtidigt är det nödvän

digt och därför är det en lika stor risk att inte göra det. Bland annat 

detta har Bergman visat genom Jans historia, genom att föra sin hjälte 

till den punkt där han tvingas säga "jag". Man kan tolka detta så, att 

relationer baserade på ömsesidighet därmed faktiskt också skymtar som 

en möjlighet i denna roman. En sådan ömsesidighet skulle innebära att 

mer än en ordning, mer än ett jag eller en Gud fungerade som laggivan-

de ordning. För att det ska bli möjligt måste hela den patriarkala ord

ningen ifrågasättas. En konsekvens och en förutsättning för Jans "jag" 

är således att ett nytt förbund upprättas mellan fader och söner. Detta 

ska diskuteras närmare nedan. 

Detta är också en punkt där bildningsromanen och prövningsromanen 

möts i En döds memoarer. Jag ska nu övergå till att först diskutera genrer

nas respektive logik, för att därefter diskutera innebörden i det specifika 

samspel mellan genrerna som upprättas i En döds memoarer. 

Förhållandet mellan bildningsroman och prövningsroman 

Bildningsromanen utgår från en situation präglad av konflikt eller splitt

ring inom individen själv eller mellan individen och omgivningen. Samti

digt vilar den på en föreställning om att en försoning och hemkomst är 

möjlig som ett resultat av en lyckad kompromiss mellan arv, miljö och 

personlighet. Syftet är att framställa en sådan kompromiss som generellt 

möjlig. Eller, i vissa bildningsromaner: att undersöka om en sådan kom-

6 Bergmans ambivalens mellan maktutövning och underkastelse har diskuterats i det före

gående. För honom gällde det dock inte enbart en brottning med en patriarkal ordning 

på det personliga planet, utan i lika hög grad med en patriarkal ordning inom den litterä

ra institutionen, vilket framgår av hans underdånighet inför Böök. 

Att han sade sig vilja tala till människorna kan ses som en vilja till maktfullkomlighet 

av Farmors märke. — Att han fruktade för sitt förstånd om förnuftet lämnades ensamt i 

rymden liknar Jörgen Siedels situation. Jfr. brev till E. Key, 29.11.1915, Brev, s. 109. 

Att han såg sin "personlighets allför mjuka gods" hotat av andras inflytande, till den 

grad att det väckte hans mordlust, gör honom till Loewens och Jörgen Siedels och Jans 

like. Jfr. brev till H. Larsson, 28.4.1916, Brev, s. 116. 

Att han ständigt återkom till problemet vittnar om att han sökte och kanske anade ytter

ligare en möjlighet, nämligen en möjlighet till en relation baserad på ömsesidighet och 

jämbördighet. I Jans gestalt ställs frågan på sin spets. 
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promiss är möjlig, och i så fall på vilka villkor. Följaktligen måste bild

ningsromanen framställa sin huvudperson och sina situationer som typis

ka, vanliga. Hans levnadsöde skildras så att det framstår som avhängigt 

av hans personlighet och historia, eller omvänt, de psykologiskt-biogra-

fiska omständigheterna ska framstå som förklaringen till hans öden. 

Målet är att han ska integereras i vardagens sociala ordning som en jäm

bördig medlem, på samma villkor som alla andra. Han ska alltså bli 

med-människa, inte hjälte. 

Prövningsromanen arbetar med en helt annorlunda försoningstanke. 

Individens personliga sanning, dvs. den "personliga rest" som överskri

der "namnet" och identiteten, saknar all betydelse, och någon kompro

miss blir därför aldrig aktuell. Prövningsromanen börjar med att något 

radikalt nytt inträffar, någon blir förälskad, ett brott begås e. dyl. Hän

delsen leder till en kris, där hjälten prövas. När krisen är genomgången, 

när brottet sonats, kärleken befunnits äkta eller när hjälten befunnits 

värdig sin tillämnade belöning, är ordningen återställd och den lagbund

na normaliteten tar vid, även om det har råkat bli en kvalitativt ny lag 

som har instiftats. Sådan är prövningsromanens försoning. Ingen kom

promiss, inga sprickor far synas, och helst ska det se ut som om ingen

ting har hänt när krisen är över. 

Bildningsromanen och prövningsromanen representerar väsensskilda 

föreställningar om jaget och identiteten. I jämförelse med bildnings

romanens huvudperson är prövningsromanens hjälte "tom". Han defi

nieras endast på grundval av sina särpräglade egenskaper, inte på grund

val av sin psykologiskt-biografiska förankring. Han kan t. ex. vara ex

ceptionellt modig, vacker, trofast, helig osv.7 Därför tvingas man beskri

va prövningsromanen antingen med utgångspunkt i den "lag" som styr 

händelseförloppet och som hjälten är satt att bekräfta eller förvandla, 

eller med utgångspunkt i hjälten och de uppgifter han ställs inför och 

vars syfte är att bekräfta eller ogiltigförklara den identitet han gör an

språk på. 

7 Bachtin diskuterar prövningshjältens användbarhet i Dostojevskijs romanprojekt, just 

med utgångspunkt i hans psykologiskt-biografiska "tomhet": "The plot of the biographical 

novel is not adequate to Dostoevsky's hero, for such a plot relies wholly on the characterolo-

gical definitiveness of the hero, on his full embodiment in life. Between the character of the 

hero and the plot of his life there must be a deep organic unity. /—/ As regards the adven

ture hero /.../ it is impossible to say who he is. He has no firm socially typical or individual

ly characterological qualities out of which a stable image of his character, type, or tempera

ment might be composed. Such a definitive image would weigh down the plot /.../. To the 

adventure hero anything can happen, he can become anything." Bakhtin, 1984, s. 101 f. 
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I prövningsromanen testas de värden och egenskaper som hjälten eller 

skurken representerar. Det som krävs av hjälten är att han består de 

prov han utsätts för. Misslyckas han, dvs. visar han sig till exempel inte 

vara modig utan feg, så förlorar han också sin identitet, han blir "ing

en". Består han däremot provet, har målet nåtts för hans egen del; han 

har visat att han är den han synes vara. Eller med Bachtins formule

ring: prövningsromanen ställer sin hjälte inför uppgiften att bevara sin 

"identitet med sig själv".8 Han ska alltså bevisa att han är en hjälte, 

genom att i handling förverkliga det han redan är. Lyckas han så far han 

också sin belöning, t. ex. prinsessan och halva kungariket. 

Prövningsromanen formar sig till en moralitet eftersom den vill ut

forska och etablera eviga och allmängiltiga värden. Bildningsromanen 

arbetar också med frågor om moral, men den vill undersöka och erbjuda 

individen modeller för utveckling. 

Personligt ansvar i bildnings- och prövningsromanens ljus 

Bildningsromanens och prövningsromanens projekt kan förefalla artskil-

da. För båda är emellertid kategorin "personligt ansvar" central, även 

om den definieras olika och huvudpersonen därmed ställs inför olika ty

per av handlingar och krav inom respektive genre. Av prövningshjälten 

krävs att han är och förblir identisk med sig själv och sin uppgift. Det 

är hans ansvar. Inom bildningsromanen är individens ansvar att upp

märksamma skillnaden mellan personlig sanning och social identitet, en 

skillnad som är ovidkommande för prövningsromanen, och att förbli tro

gen mot sig själv i sökandet efter hemortsrätt i samhället. 

Hur kategorin "personligt ansvar" kan fungera som förbindelse mellan 

genrerna är därför inte alldeles lätt att se. I En döds memoarer kompliceras 

kategorin ytterligare genom att skuldproblematiken har fatt en så spe

ciell bestämning. Jag ska successivt närma mig detta problem och börjar 

med att återknyta till Bachtins definition av skuldproblematiken i den 

antika form av prövningsroman som han kallat "äventyrs- och vardags

roman". Bachtin beskriver denna logik med Apulejus' Den gyllene åsnan 

som exempel. Samma logik strukturerar även sökar- och helgonlegenden, 

och det finns viktiga likheter med den problematik som definierar Jans 

situation i En döds memoarer. 

Det som skiljer "äventyrs- och vardagsromanen" från den som Bach-

8 Bachtin, 1988, s. 31. 
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tin kallar "äventyrets prövningsroman" är att hjältens äventyr i den för

ra initieras av hans personliga skuld och ansvar.9 Den "blinda slumpens 

makt" som styr äventyrets prövningsroman begränsas därför dels av 

hjältens personliga initiativ, dels av en allseende gudomlig makt, av en 

"försyn" eller, i Lucius' fall, av en allseende gudinna. Detta förändrar 

hela syftet med hjältens äventyr. I äventyrets prövningsroman är syftet 

med hjältens kris att bekräfta hans identitet, t. ex. hans mod eller trohet. 

I en roman som Den gyllene åsnan däremot är målet förvandling genom 

kris; renad genom botgöring ska hjälten återfödas som en ny människa. 

Bachtin beskriver Lucius' situation på följande sätt: 

Han själv är skyldig. Med sin opassande nyfikenhet utlöste han tillfällighe

ternas spel. Det första initiativet tillkommer således hjälten själv och dennes 

karaktär. Detta initiativ är visserligen inte positivt skapande (och det är yt

terst viktigt); det är skuldens3 snedsprångets, felets initiativ (i den kristna vitae

varianten är det syndens initiativ).10 

Följden blir att den "äventyrstid" som Lucius genomlever i en åsnas 

skepnad, en tid som styrs av slumpen, helt är underordnad en annan 

logik som ger den mening.11 Schematiskt omfattar denna logik följande 

moment: "skulden — straffet — försoningen — lycksaligheten".12 Efter

som den personliga skulden initierar hela skeendet kommer det också 

att präglas av en särskild sorts nödvändighet, en nödvändighet baserad 

på människans ansvar. Även slumpen kan naturligtvis förstås som ut

tryck för en nödvändighet, men denna nödvändighet har inte sin förut

sättning i personligt ansvar. 

Frågan är nu hur denna typ av skuld och ansvar förhåller sig till bild

ningsromanens definition av samma kategorier. Bachtin tycks mena att 

en kombination av dessa genrer är fullt möjlig och att prövningsroma

nens människobild problematiseras i och med bildningsromanens inträ

de på den litterära scenen.13 Hur ser då en sådan "utvecklad prövnings

roman" ut? 

För att mönstret ska bli tydligt kan vi snabbt rekapitulera Lucius' si

tuation och syftet med hans prövningar. Lucius är ämnad till en helig 

man, och det primära syftet med hans förvandling och lidanden är att 

9 För en utförlig definition av "äventyrets prövningsroman" och "äventyrs- och vardags-

roman", se Bachtin, 1988, ss. 16 ff. och 36 ff. 
10 Bachtin, 1988, s. 41. 
II "äventyrstidens" särprägel, så som den definieras av Bachtin, ska närmare diskuteras 

nedan. 
12 Bachtin, 1988, s. 43. 
13 Jfr. essän "The Bildungsroman" i Bakhtin, 1986, s. 16 f. 
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pröva hans värdighet för detta ändamål. Han begår ett misstag och bär 

alltså själv skulden till de olyckor som drabbar honom. Men därmed slu

tar också hans aktivitet, inga ytterligare initiativ krävs av honom, när 

processen skuld — straff — försoning — lycksalighet väl satts igång. Lu

cius' enda uppgift är att uthärda de lidanden som detta innebär. När 

han bestått provet kan han återfödas som den han hela tiden varit, och 

varit ämnad att bli, en präst och en helig man. Han är alltså, när pröv

ningen är över, både förvandlad och identisk med sig själv. 

E.T.A. Hoffmanns Djävulselixiret kan ses som en vidareutveckling av 

Den gyllene åsnans grundschema. Jämför vi Lucius' situation med Medar-

dus' så kan vi se att just kategorin "personligt ansvar" har tillförts ytter

ligare en dimension, och att ett nytt krav därmed kommer att ställas på 

romanens hjälte. Straffet och botgöringen följer för Medardus' del inte 

automatiskt på det brott han begår. För att processen överhuvudtaget 

ska komma igång krävs av denne nye hjälte att han först har kommit 

till insikt om brottets art. Först därefter blir en adekvat botgöring möj

lig. Processen förutsätter alltså den skyldiges personliga skuldinsikt. Dess

utom krävs att han ser och erkänner den ordning som dömer honom och 

att han accepterar den som giltig. — I Den gyllene åsnan var det den all

seende gudinnan som stod för den nödvändiga insikten i brottets art och 

valet av adekvat straff. 

Denna betoning av den personliga insikten i den egna skuldens art är 

det moment som för över från den tidiga prövningsromanen till bild

ningsromanens undersökning av individens personliga egenart och plats 

i världen. 

En döds memoarer är en roman om "människans ställning till sina hand

lingar". Det innebär att en skuldproblematik är romanens centrala te

ma. Ändå använder inte Bergman den vid hans tid väletablerade möj

lighet att förena genrerna som tillhandahålls i t. ex. Djävulselixiret. Det 

säger också något om vilket det centrala undersökningsområdet är i den

na roman. Jag ser detta som ett tecken på att det inte enbart är indivi

dens plats och ansvarsmöjligheter som utforskas, utan att även den ord

ning som individen är tvungen att förhålla sig till är underkastad pröv

ning. Här utforskas den manliga identiteten i dess relation till en patriar-

kal ordning. 
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Jan som prövningshjälte i en patriarkal ordning 

Jan tillhör den femte generationen av släkten Arnberg, och hans livsupp

gift och identitet definieras på grundval av det. Han är den som står i 

tur att sona släktens skuld eller föra släktarvet vidare. Situationen kom

pliceras av att familjens historia är en tradition av "brott", brott mot 

moraliska och sociala lagar och uppbrott ur tidigare traditioner. Det 

betyder att det inte finns några givna, konkreta modeller för hur en en

skild medlem av släkten Arnberg bör forma sitt liv. 

Inom ramen för denna struktur är Jan både skyldig och oskyldig. 

Med sitt liv är han satt att efter sin förmåga föra släktarvet vidare. 

Han är satt att sona ett brott som han själv saknar skuld till. Hans 

skuld är det faktum att han föds i en släkt av "brottslingar". Hans 

initiala och väsentliga skuld, oavsett de faktiska "brott" han senare 

begår, är alltså hans fysiska närvaro i släkten, och där börjar också 

hans ansvar. 

Problemet för Jans vidkommande inom ramen för prövningsgenren 

är att han egentligen inte kan kvalificera sig som hjälte. Hans historia 

börjar innan han ådragit sig någon personlig skuld. Och när han så 

småningom prövas visar det sig att han har missbedömt både sig själv 

och den situation där han befinner sig liksom sitt ansvar i den. Hur 

ska den som själv är utan skuld kunna sona det/de brott som gett släk

ten Arnberg dess identitet? Ett straff vore poänglöst i Jans fall. Uppen

bart är att det inte heller kan ske genom självrannsakan och skuldin

sikt. 

Jans situation som prövningshjälte liknar mycket mera Lucius' situa

tion än Medardus'. Jan har inte medvetet begått något brott av den typ 

som Medardus har. Någon motsvarande skuldinsikt är därför inte möjlig 

för Jan och hans skuld kan inte sonas genom botgöring. Oavsett alla 

andra likheter mellan Hoffmanns hjälte, munken Medardus, och Jan, 

föreligger alltså här en avgörande skillnad.14 I stället leds hans prövning 

14 Ek sammanställer dessa gestalter och vill göra gällande att det föreligger en likhet också 

beträffande deras skuldproblematik och väg till försoning. Likheten finner han i att båda 

romanerna hävdar nödvändigheten av "individens medvetna arbete på det egna jaget". 

Ek definierar "Konstnärens" relation till Medardus (en relation som uppvisar likheter med 

relationen mellan Jan och Johannes) på följande sätt: "Konstnärens uppgift är att fa Me

dardus att inse vidden av sina svåra synder. Däri ligger räddningen. I fullt medvetande 

om dem kan han söka försoning med Gud genom sträng botgöring." Ek, 1964, s. 360 och 

358. 

Jag menar att oavsett likheterna mellan romanerna i övrigt är det just på denna punkt 

de skiljer sig. 
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av hans "seende fader". Skillnaden är att dessa "seende fåder" är makt

lösa, jämfört med den allseende gudinna som leder Lucius« De kan inte 

tvinga honom att handla trots att de vet hur han borde handla. Det 

tyder på att både den överordnade makten liksom relationen mellan 

denna makt och romanens huvudperson är av olika kvalitet i dessa ro

maner. 

Problemet ställs på sin spets i och med att bildningsromanen är den 

andra huvudgenre som romanen arbetar med. Jans personliga skuld 

härrör ur det svek han begår mot sin kärlek och därmed mot både Léo-

nie och mot sig själv. Detta gör han emellertid inte med berått mod, han 

förblindas av skam och vet (ser) inte vad han gör. Att inte identifiera sig 

själv, sin relativa makt och sitt ansvar är blindhetens, feghetens och svag

hetens brott. Det rymmer en grymhet som drabbar både honom själv 

och Léonie. Hur förhåller sig denna privata skuld till den skuldproblema

tik som definierar honom som medlem av släkten Arnberg? 

Den prövningslogik som strukturerar skuldproblematiken i denna ro

man kommer att radikalt problematisera bildningsromanens lösningsför

slag, baserat på personlig insikt och kompromiss. Genom att genrerna 

sammanförs i En döds memoarer blir det inte primärt ett enstaka brott 

begånget av en enskild individ som det gäller, utan individens relation 

till släktens skuld och gärningar och därmed också till "arvssynden". 

Romanen ställer frågan om skuld som socialt, psykologiskt och religiöst 

problem. Frågan hade inte kunnat fa en så generell räckvidd om bild

ningsromanen hade varit den enda genren som strukturerat Jans histo

ria. 

Jag vill dock än en gång fästa uppmärksamheten på att det är den 

manliga erfarenheten och identiteten inom ramen för en patriarkal struk

tur som är både utgångspunkt och undersökningsobjekt i denna roman. 

Förbiser man detta faktum blir konsekvensen lätt att romanen tolkas som 

en ren exeges i "metafysiska", psykologiska eller "allmänmänskliga" 

sammanhang. I så fall gör man sig också blind för dess samhälls- och 

ideologikritiska dimensioner. 

Om den klassiska bildningsromanen försökte visa på möjligheter att 

förena social identitet med personlig unicitet, så kan dess fortsättning i 

desillusionsromanen sägas demonstrera en situation där de tillgängliga 

sociala roller och funktioner som individen ställs inför inte (längre) är 

möjliga att acceptera. Situationen för den yngste sonen i Thomas Manns 

Huset Buddenbrooks är exempel på en dylik belägenhet. Hela romanen 

beskriver en fallande kurva där "hemkomsten" som förutsättning för 

social och personlig produktivitet blir allt mer problematisk. 
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Det Bergman gör här kan beskrivas som att han undersöker mekanis

merna eller, om man vill spetsa till det, lögnen, i den ideologi som bild

ningsromanen vill argumentera för, genom att visa på att dess lösnings

förslag i vissa sociala eller ideologiska sammanhang är omöjliga eller att 

priset är orimligt högt. För Jörgen Siedel resulterade "hemkomsten" i 

vansinne. Jan måste "dö" både andligen och socialt innan han kan er

bjudas en "hemkomst". Andligen återuppstår han, men huruvida en 

social pånyttfödelse också blir möjlig ger romanen inget besked om. 

Jans uppgift och identitet. Samarbetet mellan genrerna 

Jan är alltså i den positionen att han är ansvarig både i relation till släkt

arvet och i relation till sig själv, och han ställs inför både prövnings

romanens och bildningsromanens krav. Vilket är hans ansvar i denna 

dubbelt definierade position? 

I romanens två första kapitel är prövningsromanens logik central. 

"Lagen" utläggs i det första, där släktlegenden berättas. Med Jans far 

Johan som hjälte prövas såväl lagens innebörd som Johans arvsmässiga 

och personliga egenskaper i följande kapitel. 

Först efter två kapitel gör Jan själv sitt inträde som upplevande cent

rum i romanen. Här etableras nu också bildningsromanens mönster och 

de läsarförväntningar som hänger samman med den. Egentligen är det 

bara i detta avsnitt, och när den aktualiseras i det avslutande kapitlet, 

som bildningsromanen spelar någon avgörande roll för det perspektiv 

som läggs på händelseförloppet. 

Prövningsromanen finns dock som en latent möjlighet även här, efter

som Jans berättelse om sig själv framför allt är en karaktärsbestämning, 

där hans inneboende egenskaper och avgörande känsloupplevelser åter

ges. Det är inte i första hand en anklagelseskrift eller apologi vi möter 

utan snarare just en lägesbestämning. 

Bildningsromanen fortsätter fram till det abrupta avslöjandet på Hed

das hotell. Här tar prövningsromanen över för ett ögonblick, och Jan 

avslöjas som den han är. Det står klart att han inte är någon hjälte. 

Hans brott är att han inte inser den makt som faktiskt är hans och tar 

ansvar för den makten genom att själv definiera sig och sina handlingars 

innebörd. Han förnekar sig själv och sin kärlek genom att göra sig 

"blind", och blir därmed "ingen". I den egenskapen flyr han sin hem

stad och beger sig ut i världen. 

Det är med Sjömannens inträde på scenen som prövningslogiken bör-
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jar bli märkbar. Som en av faderns inkarnationer blir han en av de "seen

de fader" som kommer att leda Jans fortsatta utveckling under pröv

ningens tid. Sjömannen ger också en första omformulering av den "fäder

nas lag" som inledde romanen och som Johan lät sig definieras av me

dan han levde. När han nu återkommer som gengångare har han övergi

vit den tro som han formulerade för Jan medan han ännu levde, tron 

på att man måste välja ett livsmål. I sin nya skepnad försöker han mana 

Jan till besinning genom att visa för honom att "måste" är en "dålig 

rådgivare" (s. 281). 

I det parti som skildrar Jans vistelse i Hamburg samarbetar till en 

början bägge genrerna på ett likvärdigt sätt. Jan lämnar sin barndoms

miljö, som bildningsromanens huvudperson ju måste göra. I den nya 

miljön försöker han inrätta en vardag där han själv kan delta som en 

bland andra, på lika villkor. Men uppbrottet från hemmiljön har varit 

så totalt att han kommer att befinna sig i hjältens utsatta position. Det 

viktiga här är inte vad Jan är historiskt-biografiskt, utan att den position 

han intar är prövningshjältens. Han är tvungen att börja från början och 

försöka skapa sig ett liv och en framtid. 

Med den förutsättningen väljer han sitt Transatlantic-projekt, och 

med det projektet börjar prövningsromanen på allvar. Med detta projekt 

integreras han också i den struktur, om än inte i den konkreta tradition, 

som etablerats av släktgärningens ordning av fader och söner. Han går 

här i sin fars fotspår. Han förlitar sig alltså på det förflutnas modeller 

och planerar ett livsverk. Sjömannens försök att revidera denna ordning, 

och/eller Jans förståelse av den, har ännu ingen effekt på Jans val. 

Till skillnad från bildningsromanens huvudperson, som i en situation 

som denna hade gått in för att lära sig förstå sin miljö och sin egen rela

tion till den, går Jan nu aktivt in för att bli någon. Hans projekt är att 

skapa sig en identitet. Han ska bli den som skapat Transatlantic-projektet,15 

Detta innebär att han ställer sig till förfogande i projektets tjänst, och 

låter sin identitet definieras på grundval av det. Med projektets vara el

ler icke vara står och faller hans identitet. Misslyckas han blir han på 

nytt "ingen". 

Jans "brott" kan här definieras som både högmod och blindhet. Han 

är blind för det närvarande och för sig själv. På nytt sviker han också 

sitt hjärtas utvalda. Eline blir allt mer ovidkommande ju mer engagerad 

15 Handlingen är jämförbar med Loewens, när han utser sig till "den som ska revolutione

ra 47-an" eller "den som ska tjäna och skydda Agnes". Jfr. min diskussion av detta i analy

sen av Loewenhistorier. 
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han blir i sitt projekt. 

I detta tillstånd inträder han i "dödens tempel", hôtel de Montsou-

songe. Jan befinner sig här i den situation som kännetecknar prövnings

hjältens, vilket blir nästan övertydligt redan genom att detta uttryckligen 

tematiseras. Men det framgår också av det faktum att tiden stannar, för 

Jan. Jans vistelse i hôtel de Montsousonge kan därför också beskrivas 

som prövningshjältens nedstigning i helvete och skendöd. Döden, helve

tet skiljer sig från vardagen framför allt i sin tidsaspekt. Den befinner sig 

utanför tiden. 

Detta är straffets och prövningens tid. Han straffas för sitt högmod, 

Transatlantic-projektet, och sin blindhet, dvs. för de svek blindheten 

resulterat i. Straffet är att han berövas all makt och drabbas av ännu 

större blindhet.16 Eftersom han förlorar kontakten med och känslan av 

att tid förflyter, kan de händelser som inträffar inte beröra honom och 

bli hans personliga erfarenhet. Likt den som döms till fängelsestraff berö

vas han alltså också tid. Han berövas några år av sitt liv. När han "åter

uppstår från det döda" och kan gå ut ur hotellet, återfår han kontakten 

med sin kropp, med tiden och med rummet.17 

Den utomtidsliga dimension Jan befinner sig i under vistelsen i hôtel 

de Montsousonge kan också jämföras med prövningsromanens äventyrs

tid. Bach tin beskriver hjälten, under den tid som prövningen pågår som 

"en isolerad privatmänniska, berövad alla väsentliga samband med sitt 

land, sin stad, sin sociala grupp, sin släkt eller till och med sin familj. 

Hon känner sig inte som en del av någon social helhet. Hon är en ensam 

människa, förlorad i en främmande värld. Och hon har ingen mission i 

denna värld".18 Trots att hjälten vistas i vardagliga miljöer, inträffar de 

avgörande momenten i en äventyrs tid. Bach tin beskriver Lucius' beläg

enhet under prövningen på följande sätt: 

Hjälten själv upplever exceptionella händelser som ligger utanför vardagslivet och 

bestäms av räckan: skuld — hämnd — försoning — lycksalighet. /—/ Men 

i processen av hämnd och botgöring, dvs i metamorfosens process, tvingas 

16 Här blir det tydligt att moral i denna roman handlar om makt. Det handlar således inte 

om att välja och sträva mot goda ideal, vilket inte i något fall leder till önskvärda resul

tat, utan om att vara uppmärksam på och den makt (och det ansvar) som är möjlig i var

je ögonblick. Jfr. ovan avsnittet "Den levande kroppens betydelse". 
17 Man kunde säga att "uppståndelsen" betyder att han "kommer till sina sinnen". Att 

komma till sina sinnen innebär alltså här motsatsen till är galenskap, medvetslöshet och 

död, vilka därmed också blir identiska tillstånd: i alla råder brist på förankring i en fysisk 

verklighet. 
18 Bachtin, 1988, s. 34. 
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Lucius nedstiga i den låga vardagen och där spela den allra lägsta rollen, 

inte ens slavens roll, utan åsnans roll. /-—/ sedan han kastat av sig åsnans 

skepnad, inträder han under en högtidsprocession ånyo i livets högre sfä

rer, utanför vardagslivet. Dessutom innebär Lucius' vistelse i vardagslivet 

en skendöd för honom (hans släktingar tror att han är död), och utträdet 

ur vardagslivet är hans återuppståndelse. Den uråldriga folklorekärnan i 

Lucius' metamorfos är ju döden, nedstigandet i helvetet och återuppstån-

delsen. Här motsvaras vardagslivet av helvetet, graven.19 

Lucius' vistelse i vardagen är jämförbar med Jans vistelse i hôtel de 

Montsousonge. Vistelsen där innebär alltså för Jan den nedstigning i 

helvetet eller dödsriket som prövningshjälten måste genomgå. Under 

denna period är han "ingen", han beskriver sig själv som "hund", utan 

namn. Jan är maktlös och drabbad av "blindhet", och Hansen och 

Maurette kan ta makten över honom. Han är helt utlämnad åt gärning

ens och dess redskaps makt över honom. Under denna period är bild

ningsromanen satt ur spel. 

Faderns betydelser 

Men Jan leds också av sina "seende fäder", nu i fader Johannes' ge

stalt, även om denne inte avgör vad som ska ske eller vilket "straff' Jan 

måste genomgå. Hans makt är alltså synnerligen begränsad, jämfört med 

"den allseende gudinnans" makt över Lucius. 

Ändå sker en förändring. Jan undgår att utföra de gärningar som krävs 

av honom som redskap. Eftersom han själv är handlingsförlamad, 

"död", är det inte på hans initiativ som förändringen blir möjlig. Man 

kan därför anta att det är själva den ordning, som från början definiera

de Jan och bidrog till hans felaktiga val och andliga död, som har under

gått en förändring. Skärskådar vi den fadersfunktion fader Johannes re

presenterar, kan vi konstatera att så har skett. 

Rollen som far i Jans liv övertas efter Johans död av hans gengånga

re, först av Sjömannen, sedan av fader Johannes. Trots att de är fa

derns gengångare är de kvalitativt annorlunda än fadern var i sin livs

tid. I sina senare skepnader fungerar han som mentor, inte förebild och 

laggivare. 

Anmärkningsvärt nog kommer han också att allt mer inta moderns 

plats i Jans liv. På samma sätt som hon gjorde medan hon levde, sitter 

19 Bachtin, 1988, s. 45. 
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fader Johannes i fönstret och räcker sin hand till tröst, och som en bekräf

telse på sin närvaro.20 I sig kommer han alltså att förena såväl faderns 

som moderns egenskaper, och därmed ges själva fadersfunktionen en ny 

definition i romanen. 

Fäder och mödrar har varit radikalt åtskilda i släktens hela tidigare 

historia. Släktgärningen har tillhört fädernas ordning, medan mödrarna 

har spelat en mycket undanskymd roll och inte haft något inflytande 

över sönernas livs val. Med Jan är det första gången som en kvinnlig 

aspekt av tillvaron kommer att spela någon roll för en manlig medlem 

av släkten Arnberg. Och det gäller inte bara hans mor, som nu far det 

inflytande hon inte fick över hans barndom. Hon levde tyst bakom sitt 

fönster och dog tidigt. Även andra kvinnor, Léonie, Hedda, fastmön 

Eline och hans halvsyster Anna, har avgörande inflytande på Jans val 

och handlingsmöjligheter. 

I fader Johannes' skepnad förenas fadern och modern. I denna skep

nad kräver han inget av Jan, och till slut ger han inte ens några råd. 

Han endast hjälper Jan att ställa frågor och tolka sitt liv. Hans enda 

intresse är Jans välfärd, hans enda uppgift att hjälpa Jan att leva. En 

far som är mentor och kärleksfull som en mor, ersätter alltså laggiva

ren. 

När Jan till slut ser sig själv och sin egenart, kan fader Johannes ock

så tala om på vilket sätt de är lika: "Har du ännu inte förstått, att du 

och jag icke är av denna världen?" (s. 410)21 Detta kan tolkas så att den 

201 det kapitel där Jan berättar om sin barndom är detta den enda kontakt med sin mor 

som han anser värd att berätta om. Han minns sin mor en kväll när han får syn på Johan

nes: "En gång, då jag gick förbi grindstugan och i dess fönster som vanligt såg gubbens 

arm och hand, kom jag plötsligt att tänka på mors fönster, och att jag ibland, då någon 

skrämt mig, brukade springa bort till fönstret för att hålla hennes hand. /—/ Han räckte 

mig handen och jag behöll den en stund i min. Det upprepades några gånger, än under 

en, än under en annan förevändning." (s. 335) 
21 Johannes' definition av sig själv och Jan är också en definition av prövningshjältens sta

tus. Jfr. Bachtins påpekande att prövningshjälten "antar ibland själv en vardaglig mask, 

men i allt väsentligt är han ej delaktig i vardagslivet och bestäms inte av det." Bach tin, 

1988, s. 45. 

Definitionen får särskild tyngd då den dessutom anspelar på det motto som inleder roma

nens tredje avdelning: '"När nu pilten fick veta, att han icke var av denna världen -' (Ur 

familjearkivet på Frönsafors)." (s. 285) Den "pilt" som enligt fiktionen åsyftas i mottot är 

den förste Arnberg. Mikael berättar att denne, när han lärde känna sin oäkta börd under

gick "en hemsk förvandling. /—/ Krönikören säger: när nu pilten fick veta, att han icke 

var av denna världen — " (s. 401) — Att Johannes upprepar mottot med syftning på sig 

själv och Jan, antyder en identitet i problematiken, men också att den nu kan omdefinie-

ras. Illegitimitetens fördömelse har blivit frihetens villkor. 
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oäkta sonens status nu har getts en ny definition. Eller så att Jan erbjuds 

en möjlighet att vara son på ett nytt sätt; den som åstadkommer något 

nytt genom att säga "jag" måste kanske inte med nödvändighet bli illegi

tim i alla dimensioner utan kan erbjudas delaktighet i ett nytt samman

hang. Fader Johannes berättar nu för honom på vilket sätt han är under

ställd och delaktig i Gud: "Och då du känner dig dömd under din vilja, 

skall du veta, att den är i hans hand, som givit dig himlens båge till ett 

tecken." (s. 410) Därefter, och innan Jan svarar, lämnar fader Johannes 

honom. Vi far alltså, vilket redan diskuterats, inte veta om Jan accepte

rar Johannes' "erbjudande". 

Som en aspekt av den svarande position som Jan intar på romanens 

slutrad, skymtar alltså möjligheten av ett nytt förbund mellan fader och 

söner. Man kan om man vill tolka romanens utläggning av far-son pro

blematiken som en meditation över innebörden i den kristna trosbekän

nelsens tre artiklar. Jag återkommer till detta. 

Det fader Johannes gör är att han konfronterar Jan med sig själv, i 

ett levande nu. Detta innebär en möjlighet för Jan att omformulera sin 

egen identitet och uppgift. Denna konfrontation är av en kvalitativt an

nan sort än den påverkan han utsätts för i mötet med Hansen. Hansen 

når Jan genom "hypnos" och anspelningar på förflutna oförrätter, eller 

utfästelser om framtida belöningar. Jan påverkas genom identifikation 

med Hansen och med det han säger.22 I mötet med fader Johannes där

emot, far han tillfalle att protestera och reflektera. Fader Johannes funge

rar och representerar för Jan en annanhet, trots att han förefaller Jan 

välbekant från första stund. 

Huvudpersonens roller inom bildnings- och prövningsroman 
omdefinieras 

När vi kommer till det kapitel som behandlar Jans vistelse i hôtel de 

Montsousonge kan det verka som om bildningsromanen övergivits för 

att aldrig återkomma. Bildningsromanen, som arbetar med tillväxt, 

mognad och personlig insikt, sätts ur spel när tiden och verkligheten för

svinner för Jan. Därmed förlorar han också sin förmåga att se och definie

ra sig själv. I stället övertar han kritiklöst andras definitioner. Så funge

rar t. ex. Maurettes behandling av honom som "hund" som en sorts 

221 barndomen och ungdomen fungerar relationen mellan Jan och Mikael på samma sätt, 

här är det Mikael som dominerar Jan, genom att Jan inte förmår uppfatta och upprätthål

la skillnaden mellan dem. 
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självdefinition.23 Någon växande självinsikt är därför inte möjlig. Fram

för allt är någon kompromiss mellan Jan och hans omvärld inte längre 

möjlig, eftersom ingenting här existerar utanför Jan som han kan för

hålla sig till och kompromissa med. 

I samband med Jans fyra "reduktioner" blir emellertid även pröv

ningsromanen problematisk. Reduktionerna blir möjliga genom att Jan 

möter en kvalitativ annanhet som kräver hans aktivitet. Jan handlar här 

som om det fanns andra reellt existerande jag, dvs. flera du. Därmed 

träder han ut ur hjältens tillvaro som "ingen" och ensam i sin värld. I 

romanens slutkapitel samarbetar båda genrerna på nytt. Fokuseringen 

på personlig insikt är lika viktig som förvandlingen, dvs. det ögonblick 

när allt avgörs och framstår i ett "förklarat" ljus. Tiden fungerar igen, 

och Jan tvingas se sig själv som fysisk realitet. Han tvingas både se och 

svara på nuet. Slutscenen hade berövats en del av sina betydelsenivåer 

om inte bägge genrerna varit lika aktivt närvarande här. Såväl Jans rela

tion till den ordning som konstitueras av släktgärningen, som innebörden 

i att säga "jag" definieras inom ramen för dem båda. Jan blir inte bara 

"räddad" undan släktgärningens förbannelse. Han blir också till som 

unik individ, mäktig att själv formulera sitt "jag är" och ge detta bestäm

ningar genom sitt svar. 

Den skuld och försoning liksom det ansvar som är Jans kan nu skisse

ras. I hôtel de Montsousonge är det prövningshjältens kvaliteter och 

position som bestämmer vad Jan kommer att råka ut för. Liksom denne 

hjälte saknar han här psykologisk och biografisk förankring, och därför 

kan "vad som helst" hända. Vilket det också gör, Jan upplever det som 

om slumpen styr, själv har han ingen makt över vare sig händelser eller 

reaktioner hos sig själv eller i omgivningen. 

I det ögonblick när han ser sig själv och på fullt allvar säger "jag", 

inträffar samma sak, fastän omvänt. Också nu kan "vad som helst hän

da", men nu far det motsatt innebörd. När han förhåller sig till sin om

givning upprättas också kontakt, en relation, mellan Jan och hans omgiv

ning. Här återknyts förbindelsen med bildningsromanen. Att "vad som 

helst" kan hända betyder nu att han står i levande kontakt med en om

värld som aktivt påverkar och förändrar honom, och som han är delak

tig i. Han blir med andra ord medmänniska. I det tidigare tillståndet 

däremot drabbades han av en till synes blint verkande slump, och hans 

situation var enbart offrets. 

När Jan ser sig själv, ser han sin skuld och sitt ansvar, allt samman

23SS:13, s. 314. 
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faller i den punkt och det ögonblick när han säger "jag", ett ögonblick 

av samtidig total ensamhet och lika total delaktighet i ett mellanmänsk-

ligt sammanhang.24 Bergman har alltså använt läran om arvssynden för 

att gestalta detta som ett ontologiskt faktum, och inte bara i dess teologis

ka eller psykologiska dimension. 

Ögonblickets betydelse förstärks genom att det så starkt markeras som 

ögonblick. Tillsammans med fader Johannes "glider" Jan ut ur hotellet, 

utan att hindras av de avspärrningar som beordras när Mikael hittats 

död. (s. 409) Jan inträder i en ny dimension och romanen slutar när det 

inträffar. Det är ett ögonblick som inte kan få någon fortsättning, som 

endast kan avlösas av nya ögonblick. 

Genrernas teman möts i En döds memoarer i en skuldproblematik. Den 

process där Jan ser sig själv och blir medmänniska kan sägas tillhöra 

bildningsromanen, medan den process där han rannsakas, leds och prö

vas av sina "fader" kan anses tillhöra prövningsromanen. 

Det spännande är emellertid att genrerna "korsar" varandra i slutsce

nen. I "hemkomstens ögonblick", som alltså borde tillhöra bildnings

romanen, definierar fader Johannes Jan som hjälte, som den som "icke 

är av denna världen". För att komma hem måste alltså Jan bli, eller 

inse att han är, hjälte. Samtidigt har han uppnått medmänsklig status. 

Och det är i den egenskapen, dvs. som bildningsromanens "vanliga" 

huvudperson, som han har en potentiell möjlighet att åstadkomma en 

ny början när han säger "jag", vilket är prövningshjältens uppgift. 

Genrerollerna är ombytta. 

Genom genrernas samarbete visas att villkoret för social legitimitet är 

att individen på en och samma gång är både hjälte och vanlig. Priset 

är högt och det förblir en öppen fråga om en social legitimitet, dvs. hem

komst i ett socialt sammanhang kan bli möjlig för Jan. Jan blir vanlig 

först som "död". Han erbjuds delaktighet i ett "vi" först med Johannes' 

definition: "Har du ännu icke förstått, att du och jag icke äro av denna 

världen?" (s. 410) 

Vilken värld som åsyftas med "denna världen" är också en öppen frå-

24 Linder har i sin analys av romanens skuldproblematik infört det hinduiska, han kallar 

det buddhistiskt, "Tat twam asi" som en bild för den insikt som blir Jans, och råkar dess

utom ge det en felöversättning:"Skulden är din." Linder, 1962, s. 464. 

Linders översättning är emellertid tänkvärd i detta sammanhang. Tillsammans med 

Linders förslag kommer den vanliga översättningen: "Detta är du", "sådan är du" eller 

"se dig själv", att bli identiskt med "att se sin skuld", eller "att se sig som skyldig", vilket 

är just vad som beskrivs med Jans historia. 
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ga. Vad det är han "dör" från eller till förändras alltså under romanens 

gång. Ett villkor för slutscenens förvandlingsögonblick är att själva 

grundvillkoren för Jans tillvaro har förändrats. Det visar sig alltså att 

det är krafter utanför Jans kontroll som konstituerar den seende position 

som han kan inta på romanens slutrad. Och det är av den anledningen 

som hans insikt och hans befrielse är samtidiga händelser i romanen. 

Ett nytt förbund mellan fader och söner framstår som den nödvändiga 

förutsättningen för såväl prövningsromanens identitetsdefinition och för

soning, som för bildningsromanens hemkomst. 

Lag eller kärlek. Ett nytt förbund mellan fader och söner 

Förvandlingens ögonblick, det som förbereds när Jan konfronteras med 

ett öppet nu och fullbordas när han tvingas säga "jag", kan ge oss ytterli

gare en inblick i den specifikt bergmanska "determinismen". Frågan 

huruvida människors handlingar är kausalt eller finalt bestämda har 

nämligen här fatt en mycket explicit och intressant gestaltning. 

Romanen innehåller exempel på såväl kausalt som finalt bestämda 

människoöden. Johans "borgerligt döda" farbror Leonard, som tillbring

ar merparten av sitt liv i Amerika, utlämnad åt sina "fordringsägare" 

är kanske den mest renodlade av den förra typen, medan Hansen repre

senterar den senare. Leonard kan också sägas vara en representant för 

"sönernas logik" medan Hansen är "oäktingarnas" representant, dvs. 

han tillhör dem vars ursprung är okänt eller oklart, illegitimt, och som 

därför måste utgöra sin egen början. Leonard är den logiska konsekven

sen av sitt ursprung, medan Hansen är den lika logiska konsekvensen 

av de mål eller "måsten" han vill nå. Båda avstår från personligt an

svar. Leonard framstår som ett fullständigt offer för sitt arv, medan 

Hansen framstår som ett lika fullständigt offer för sina mål. Leonard slu

tar sitt liv som "borgerligt död". Hansen framstår som "moraliskt död" 

eller omänsklig, och till slut som en mekanisk docka. Han "genomskå

dar" allt, men det är ett "dött" genomskådande eftersom han aldrig tar 

ställning för eller mot något. Därmed underlåter han att säga "jag". 

Hansen lever som den som förutsätter att ändamålen helgar medlen. 

Det är bara det att hans val av mål inte baseras på några moraliska 

överväganden, därför behöver handlingarna inte ens helgas. Hans livs

hållning blir därför: Ändamål, punkt. 

Eftersom Hansens handlingar är renodlat finalt bestämda, och han 

underlåter att ta personlig ställning, kommer han att framstå och funge
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ra som ett "viljelöst redskap" för släktgärningen i romanens övergripan

de släkthistoria. Resultatet beträffande Leonards och Hansens livsöden 

är alltså att båda blir just "viljelösa redskap", den ene kausalt bestämd, 

den andre finalt.25 

Jans situation kan beskrivas som ett försök från Bergmans sida att 

undersöka om de kausala och de finala räckorna är möjliga att förena, 

och vad det i så fall skulle innebära för individen. Jan är lik både Leo

nard och Hansen. Han är lik Leonard i det att han är en äkta son, han 

börjar sitt liv som produkt av sin historia. Det är hans kausala determine-

ring. Liksom Leonard blir han en "borgerligt död" när han lämnar sin 

hemstad. Men till skillnad från Leonard försöker han skapa sig ett nytt 

liv med en argumentering som han först övertar från sin far, men som 

sedan blir i det närmaste identiskt med Hansens.26 Han försöker göra 

sig till ett redskap för ett projekt eller en uppgift och därmed infoga sitt 

liv i ett finalt sammanhang. 

Projektet misslyckas, men hans vilja att integreras i en final struktur 

kvarstår när han låter sig entydigt definieras som ett redskap för hämn

den på Mikael. Hämnden får en särskild makt över Jan eftersom den 

dessutom tillhör den kausala ordningen i Jans liv, dvs. släktgärningens 

ordning. När han definierat sig på detta sätt upphör han att planera, 

hämnden är hans herre; han låter den styra och han låter den välja tid 

och plats och vapen. Han avsäger sig allt ansvar och alla möjligheter 

till aktivitet och personligt inititativ. 

Hade han genomfört mordet så hade de kausala och de finala räckorna 

sammanfallit och Jan hade blivit överflödig som unik människa. "Me

ningen" med hans liv hade därmed visserligen blivit genomskinlig och 

entydigt definierad, eftersom determineringen, hans "bestämmelse" ha

de varit total. Men samtidigt hade också hans personliga frihet och an

svar upphört. 

Förenas kausaliteten med finaliteten så framstår tillvaron som fullstän

digt meningsfull, men också som på förhand avgjord, fulländad och full

bordad. Därför kan man också säga att Bergman, med Jans historia som 

25 Kombinationen Leonard/Hansen å ena sidan och Jan å den andra, kan ses som en tema-

tisering av problematiken "blicken på den/det andra", dvs. en tematisering av konflikten 

mellan viljan att låta sig uppslukas av ett övergripande sammanhang eller mål å ena si

dan, och tvånget/plikten att bli till som unikt "jag", och därmed som människa, å den 

andra. 
26 Identiteten mellan Jan och Hansen förstärks genom att de beskriver och argumenterar 

för sina respektive projekt, Transatlantic-projektet och HAPAG, med i det närmaste iden

tiska ordalag. Se SS: 13, ss. 291 och 299. 
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prövosten, visat att han räknar med en kategori bortom såväl kausalitet 

som finalitet. Båda dessa räckor, så som de gestaltas i romanen, formule

ras i släktlegenden och i det som fungerar som fädernas lag. Fädernas 

gärningar kan ses som den kausala räckan, medan de seende fädernas 

kunskap och vilja kan ses som den finala logiken. Jan kommer emellertid 

att förbli "utanförstående", och därmed också den som förmedlar mellan 

dem, och som visar på en möjlighet att undgå att de sammanfaller. 

Jan tvingas säga "jag". Därigenom blir han något annat, något utöver 

Johan Arnbergs son, Transatlantic-projektets grundare, Mikaels hämna-

re. Att säga "jag" visar sig alltså innebära att man blir något annat än 

kausalitetens eller finalitetens redskap. Det är att bli till som svarande 

subjekt. Och det i sin tur innebär att man har ögonblicket (här och nu), 

och endast ögonblicket till sitt förfogande. Jan, eller den unika individen, 

fysiskt levande här och nu, är alltså genom sin blotta existens den katego

ri som överskrider såväl kausalitet som finalitet. Genom sin fysiska exi

stens i tiden är individen både totalt indragen i, och det som överskrider 

kausalitetens och finalitetens räckor. 

Även Jans far, Johan insåg ögonblickets betydelse, och gick aktivt in 

för att hävda sin vilja. Med detta försökte han befria sig från sin kausala 

bestämning. Men han ville inte nöja sig med ögonblicket, utan han för

sökte dessutom ta makten över alla framtida ögonblick, och ge sitt liv 

en målinriktad, final bestämning. Därigenom gjorde han anspråk på att 

vara sin egen Gud, Gud i sitt eget liv. 

Den allra första förklaringen som ges i romanen till Johans öde är: 

"Min far var ateist." (s. 11) I det motto som inleder kapitlet säger den 

Gud som talar, att han ska hämnas fädernas missgärningar intill tredje 

och fjärde led, men att hämnden ska drabba "Dem som mig hata." 

(ibid.) Detta yttrande upprepas sedan som berättarens första utsaga. 

Johan kommer därför att framstå som ett exempel på en som hatar Gud. 

Strax därpå berättas det dessutom att han vid en "disputation" med sin 

farbror och blivande svärfar, biskopen i W., ifrågasatte trosbekännelsens 

andra och tredje artikel. Han ifrågasatte alltså Kristi gudomliga ur

sprung, dvs. Sonens likhet med och beroende av Fadern. Dessutom för

nekar han den helige ande, dvs. gemenskapens och delaktighetens prin

cip. Detta utpekas av somliga i släkten som anledningen till hans senare 

olyckor, vilket dock Jan säger sig betvivla (ibid.). Faktum är emellertid 

att han blir en utpräglad "ensamvarg", besatt av tanken att göra sig till 

herre över sitt eget liv och åstadkomma en ny början, som samtidigt ska 

återupprätta släktens heder. Hans livsöde kan alltså i sig betraktas som 

ett ifrågasättande av trosbekännelsen. 
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Därför vill jag tillåta mig att spekulera över om inte släkten trots allt 

har rätt, om det inte verkligen var hans förnekelse som var anledningen 

till hans olyckor. Jans historia kan nämligen tolkas som en demonstra

tion av att trosartiklarna har kommit att fa en ny innebörd i romanen. 

Bergman tycks alltså ha använt trosbekännelsen som "meditationsob

jekt" eller förklaringsmodell och undersökt huruvida trosbekännelsen 

har sin motsvarighet i den patriarkala strukturen även i dess sociala och 

psykologiska dimensioner. 

Den patriarkala ordning som Johan ifrågasatte med sin egen förnekel

se men samtidigt tillämpade gentemot Jan, har under Jans fortsatta liv 

omkullkastats och ersatts av en transformerad fadersgestalt, som i sig 

förenar både faderns och moderns kärlek till sonen. Och Jans relation 

till fadern kom därmed att förändras. Med sin förnekelse kan därför Jo

han sägas bana väg för den nya ordning som förverkligas först i och med 

med Jan. Med sin förnekelse blir Johan "faderlös", hans sliter sig lös 

ur släktgemenskapen och blir ensam. När han misslyckas med sitt pro

jekt blir han "ingen".27 

När Jan går i i sin fars fotspår försätts även han i en position där han 

tvingas börja som "ingen". Men nu kan Johan återvända i fader Johan

nes och erbjuda en ny definition av vad det är att vara son, liksom en 

ny möjlighet till gemenskap och delaktighet som inte nödvändigtvis krä

ver vare sig förnekelse eller underkastelse. 

Om nu Jan är död när romanen slutar, vilket romanens titel påstår, 

så betyder detta att romanen framställer det nya förbundet mellan fader 

och söner som en ren utopi, möjlig att förverkliga endast i döden eller i 

en okänd framtid. En sak som talar för denna tolkning är det faktum att 

såväl Jans mor som hans far först efter sin egen död kan erbjuda Jan en 

27 Johan för sin kamp för återerövring av hemgården mot släktfienden Arnfelt. Kampen 

försvåras för att den konkret måste föras mot den man som först varit hans kompanjon, 

Grundberg, ättling till en tidigare tjänare hos familjen Arnberg. Grundberg visar sig vara 

en oövervinnerlig fiende. Han saknar fullständigt lojalitetsband till något sammanhang. 

Han låter sig användas som bulvan för Arnfelts affärer, men går som segrare även ur den 

konstellationen. 

Grundberg, som aldrig syns utan endast omtalas i romanen, kan ses som en gestaltning 

av den patriarkala ordningen i dess yttersta, och moderna tappning. Han är den "faderlö-

se", "ansiktslöse" och "samvetslöse" makten, kapitalisten. Hansen övertar den roll som 

Grundberg spelar för Johan i Jans liv, med den skillnaden att Hansen har ett ansikte, 

honom kan Jan åtminstone hata. 

Mer än någon annan, tycks en sådan ansiktslös makt som Grundberg skrämma Berg

man. Jfr. ovan, analysen av brevet till Ellen Key, 29.11.1915. Brev, s. 111, i kapitlet "Konst

närsproblematiken i Hjalmar Bergmans författarskap". 
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föräldrarelation, baserad på kärlek och inte på lag. Men eftersom Jan 

inte svarar när han erbjuds denna möjlighet, kan vi inte veta om den 

realiseras eller inte, om det sker i livet eller i döden och vilka de konkre

ta följderna är. 

Det avgörande är emellertid att Jan återuppstått andligen genom att 

säga "jag", och att det ger honom tillfalle att se och värdera sig själv 

och sin relation till sin omvärld. Därför spelar det egentligen ingen roll 

om han är lekamligen levande eller död. I detta ögonblick, och innan 

han ger det svar som kunde definiera hans status, slutar romanen. 

Av Bergmans berättelse om Jan kan vi återigen se att mellan en kausalt 

och en finalt determinerad ordning tänker han sig en position som för

medlar mellan dessa räckor men aldrig sammanfaller med dem och som 

därför också överskrider dem.28 

I det föregående har jag visat att relationer som sådana, liksom nuet, 

kan fylla funktionen som "det tredje". I denna roman gestaltas detta som 

ett temporalt förhållande. De kausala räckorna är förbundna med det för

flutna, medan de finala är förbundna med framtiden. Mellan dessa "tider" 

finns emellertid nuet, här gestaltat som det ögonblick när Jan säger "jag". 

Att säga "jag" framställs i En döds memoarer som den enda frihet som 

är möjlig. Allt annat är och leder till "besatthet", för att hålla fast vid 

romanens terminologi. I jagets unika ögonblick råder emellertid en frihet 

som samtidigt är en delaktighet i ett överindividuellt sammanhang och 

en självständighet gentemot alla determinerande strukturer, vare sig de 

är av kausal eller av final art. I detta ögonblick blir det möjligt att se 

och ta ställning till de strukturer som styr, i detta ögonblick kan därför 

alltid något nytt inträffa. Eller med Todorovs formulering: "I am deter

mined as a being (object) and free as meaning (subject)."29 

Det dialogiska momentet i En döds memoarer 

I analysen av dialogicitetens förutsättningar kunde vi se att det som 

krävs för att en roman ska bli dialogisk är, för det första, att författaren 

28 Detta har tidigare diskuterats i samband med analysen av Loewens tredje vilja, samt 

analysen av konstnärsproblematiken. 
29 Todorov, 1987, s. 88. 
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iakttar en absolut respekt för såväl sina diktade gestalter som för de te

matiska och genremässiga aspekterna av verket. Protagonisterna mås

te t. ex. framställas på ett sådant sätt att de tillåts tala på sina egna vill

kor. 

För det andra krävs att författaren iakttar en absolut distans till sina 

gestalter. Respekten och distansen måste därtill iakttas samtidigt. I ana

lysen av Loewenhistorier kunde vi se att dessa kriterier visserligen upp

fylls, men turvis. Respekten iakttas i de två första kapitlen, men inte di

stansen. Det resulterar i en mångstämmig diskurs, men också i en när

het som inte gör det möjligt att se hur författaren värderar Loewen i 

hans levande nu. I det tredje kapitlet däremot iakttas distans men inte 

respekt. Konsekvensen är att berättelsen om Loewen kommer att fram

stå som en fallstudie och inte som ett möte med en människa i ett pågåen

de nu. 

En döds memoarer är redan genom sin komposition och berättarteknik 

strukturerad som ett samtal, vilket Loewenhistorier inte är. En jämförelse 

mellan dessa romaner kan därför förefalla missvisande. Oavsett författa

rens intentioner, eller romanernas olikartade projekt, menar jag dock att 

En döds memoarer överskrider den position som uppnåddes i Loewenhistorier 

på ett par viktiga punkter. Därför är det meningsfullt att tala om En 

döds memoarer som en vidareutveckling av den tidigare romanens resultat. 

Det viktigaste i detta avseende är att den outsiderns tomma position 

som blev Loewens, en position som inte kunde ses och värderas i sin 

egen rätt, överskrids med den svarande position som Jan ges möjlighet 

att inta på romanens slutrad. Att han kan inta denna position betyder 

att han tillmäts ett egenvärde. Vilket detta värde eller denna identitet 

är, definieras inte. Men det betyder att hans identitet kommer att rymma 

en personlig rest som, från det ögonblick den uppmärksammas, kan tas 

som utgångspunkt för en omvärdering av allt han möter och har mött i 

det föregånde. Det viktiga är att här demonstreras en situation där det 

är individens både rätt och skyldighet att värdera sig själv och sin om

värld med utgångspunkt i sin unika plats i tiden och rummet. 

Man kan alltså säga att dialogicitetens villkor till och med har temati-

serats i En döds memoarer. Dialogicitet är med andra ord inte enbart en 

berättarteknisk kategori. Den har också sina förutsättningar i och åter

verkar på romanens fiktiva premisser och förlopp. Jag ska nu avslut

ningsvis och med utgångspunkt i Jans fiktiva och berättartekniska funk

tion diskutera hur dialogiciteten i denna roman fungerar. 

Dialogen i En döds memoarer förutskickas som jag nämnde inlednings

vis, redan genom det motto som inleder romanen: 
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Jag Herren din Gud är en stark Hämnare -

Förvisso. 

Som hämnas fädernas missgärningar uppå 

barnen allt intill tredje och fjärde led -

Ja-
Dem som mig hata. 

Mottot är alltså utformat som ett samtal där Gud vid sina två första 

påståenden inväntar den tilltalades svar, innan han kan avsluta med 

punkt. Först därefter kan Gud precisera vem hämnden ska drabba, och 

då själv sätta punkt. Här upprättas en position inom "hörhåll" för Gud. 

Den svarande befinner sig visserligen i en underordnad ställning. Han 

gör inte själv något påstående utan kan endast instämma. 

Det faktum att det framställs som möjligt för någon (människa) att 

svara, och att Gud dessutom inväntar detta svar innan han kan avsluta 

sitt påstående, ger vid handen att den Gud som gestaltas här på något 

sätt är beroende av detta svar. Annars vore det poänglöst för Gud att 

invänta ett svar. Den svarande har därmed också en potentiell möjlighet 

att ifrågasätta Guds ord, t. ex. genom att vägra svara. Ett falt där ett 

samtal och en värderingsprocess kan ta sin början har öppnats. Ett sam

tal är alltså fiktionens själva förutsättning i denna roman och samtalet 

överskrider därmed också fiktionsramarna. 

Romanens huvudperson konfronteras med en rad olika personer, erfa

renheter, berättelser och livsåskådningar som fungerar som auktoriteter 

av olika slag. Den mest genomförda "auktoritet" han har att förhålla sig 

till är naturligtvis släkttraditionen. Såväl släktlegenden som släktegen

skaperna har en i det närmaste imperatorisk makt över släktens manliga 

medlemmar. 

En annan "auktoritet" är de sociala konventioner som Jan med olika 

grad av framgång kan utnyttja eller anpassa sig till i sin hemstad. En 

tredje viktig auktoritet som delvis överskrider fiktionens ramar är Bibeln. 

Både Jan och läsaren erbjuds, genom tematiserade och strukturella allu

sionerna på Bibeln, en tolkningsram för att förstå och värdera det som 

sker. 

Effekten blir en diskurs som i hög grad är kunskapssökande. Här prö

vas personerna och åskådningarna inte bara till sin moraliska halt, utan 

också för den relativa insikt de rymmer. Det betyder att Bergman här, 

i långt högre grad än i Loewenhistorier, mobiliserar erfarenheter och kun

skaper och ställer dem såväl till huvudpersonens som till läsarens förfo

gande. Författaren framstår därför också som i någon mening "beroen

de" av att såväl huvudpersonen som läsaren förstår, tolkar och "förverk
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ligar i handling" den kunskap som erbjuds. 

Ett konkret tecken på detta "beroende" är det faktum att släkttradi

tionen framställs som ogenomtränglig, och i sista hand som ovetbar. 

Den kan avlockas information endast genom tolkning, men någon ga

ranti för att den information som erhålls på detta sätt stämmer överens 

med det som faktiskt hänt finns inte. Romanen är konstruerad så att 

det inte är möjligt att veta något säkert. Läsaren placeras i samma pre

dikament som huvudpersonen, nämligen som den som tvingas "läsa", 

som tvingas tolka och forma sin egen förståelse, för att kunna handla. 

Först genom huvudpersonens handlingar blir t. ex. släkttraditionen 

möjlig att värdera. 

Huruvida författaren verkligen "behöver" sina gestalter är naturligt

vis svårt att veta något om. Det jag avser med denna formulering är 

att vi i romanen kan iaktta ett förhållningssätt gentemot framförallt 

huvudpersonen, som är jämförbart med det Bachtin beskriver i den dia

logiska romanen där författaren räknar med att protagonisterna kan 

svara.1 

Jan som romanens värderingsbara instans 

Författarens behov av Jan kan jämföras med den relation som upprättas 

mellan Gud och en svarande människa i romanens inledande motto. Gud 

behöver människan för att hans vilja och plan för denna människa ska 

kunna förverkligas. Han kanske styr och manipulerar denna människa 

efter en outgrundlig, allsmäktig eller godtycklig vilja, men behöver henne 

icke desto mindre för att denna vilja ska bli verklighet. 

Beroendeförhållandet mellan Gud och den svarande å ena sidan, och 

mellan författaren och romanens huvudperson å den andra far ännu en 

tematisering i romanen. De som leder Jan på fiktionsplanet, dvs. Sjö

mannen och fader Johannes, behöver Jan för att kunna leda honom, 

de måste invänta Jans "svar". På samma sätt behöver författaren Jan 

för att pröva giltigheten i de föreställningar som definierar romanprojek

tet. 

Genom de rubriker som getts romanens tre avdelningar utpekas en 

analogi mellan romanen och Bibeln. Romanens avdelning om Léonie är 

1 Vad det teoretiskt innebär för ett romanprojekt att en fiktiv person eller företeelse gestal

tas som om den kunde tänkas svara, har utförligt diskuterats i kapitlet om dialogicitetens 

förutsättningar. 
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ett mellanspel som skiljer "Arvet och lagen" och "Arvet och löftet". 

Allusionen på Bibeln ger vid handen att denna avdelning infaller mellan 

Gamla och Nya testamentet, alltså i den skärningspunkt som skulle kun

na kallas "Kristusögonblicket" i Bibeln. Det är i mellanspelet som Jans 

perspektiv och belägenhet ställs i förgrunden. Det är här han konfronte

ras med ett öppet nu, i brytningspunkten mellan de kausala och de fina-

la räckorna, mellan Lagen och Löftet. Och det är med detta kapitel han 

börjar fungera som romanens värderande och värderingsbara instans. 

Jans position i detta avsnitt kan också definieras som det dialogiska 

momentets startpunkt i romanen. 

Om vi kvarhåller analogin med Bibeln, kan vi säga att Jans ställning 

i romanen, och den därmed sammanhängande relationen till författaren, 

är analog med Kristi centrala funktion som förmedlande instans i två

vägskommunikationen mellan Gud och människa. För att Guds plan 

med människorna skulle kunna förverkligas måste "Ordet bli kött", 

Kristus måste bli människa, fysiskt förankrad i och beroende av tid och 

rum. 

Analogin Kristus-Jan skulle kunna utföras ytterligare. Liksom Kristus 

är t. ex. Jan den som, själv oskyldig, är satt att sona fädernas missgär

ningar. Jan har visserligen inga ambitioner eller förutsättningar att frälsa 

någon, men hans roll som syndabock och offerlamm gör honom jämför

bar med Jesus-gestalten. 

Därtill är hans position som den instans som förmedlar mellan kausa

la och finala räckor jämförbar med Kristi position i det ögonblick när 

han ropar: "Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig." Intill 

det ögonblicket har Jesu liv styrts av såväl kausala som finala räckor. 

Han har levt som människa, dömts av Pontius Pilatus och korsfästelsen 

är den följdriktiga konsekvensen. Andamålet med det hela har också 

varit känt sedan sekler. Ändå visar det sig att allt inte är avgjort med 

det. Genom att Kristus är både Gud och människa är han inte uteslutan

de ett "redskap" för Guds plan. Genom sin "dubbelnatur" överskrider 

han de kausala och finala räckorna, och befinner sig därför i den mänskli

ga tillvarons absoluta och fysiska nu med hela dess ångestfyllda ovisshet 

och oavgjordhet. 

Att analogin mellan romanen och Bibeln är så påtaglig innebär dock 

inte att En döds memoarer i första hand arbetar med en religiös problema

tik. Inte heller fungerar den enbart som utgångspunkt för en "medita

tion" över relationen mellan religiösa föreställningar och sociala sam

manhang. I stället tror jag att man kan tolka det så att Bergman genom 

parallelliseringen valt att utgå från en i hans samtid välkänd tankemo-
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dell for att göra sin berättelse kommunicerbar.2 — Att ingen av de samti

da kritikerna faste sig vid denna strukturlikhet, kan kanske tolkas så att 

analogin helt enkelt var för uppenbar, eller att tankemodellen var så 

självklar att den blev osynlig. Effekten blev att endast Bergmans person

liga tolkning blev synlig, men inte som en avvikande tolkning av en gäng

se uppfattning utan som rätt och slätt en fritt uppfunnen "dikt" eller 

"saga". 

Här vill jag dock uppmärksamma analogin med Bibeln för att peka 

på Jans funktion som prövosten för alla de föreställningar som aktualise

ras i romanen, liksom hans roll som förmedlare av dessa erfarenheter. 

I romanen visas alltså hur en överordnad vilja, vare sig den tillhör 

Jans seende fader, Gud eller författaren, är förankrad i och beroende av 

den människa eller det liv som den utövar sin makt över. Att det för

håller sig så kan vi bland annat se i de effekter detta har fått på läsning

en av romanen. Den nivå som kan kallas Jans historia är så viktig i roma

nen att man lätt, som vi har sett, läser hela romanen som just Jans ut

vecklingshistoria. På samma sätt som den överordnade viljan behöver 

Jan för att, inom fiktionens ram, kunna förverkliga sina avsikter, behö

ver författaren honom för att kunna förverkliga sitt romanprojekt. På 

samma sätt behöver också läsaren hans perspektiv och gestaltningen av 

hans situation för att förstå vad som händer, och att något händer. Det 

är alltså genom Jan, i alla dessa aveenden, som det blir möjligt att förstå 

och överblicka dessa överordnade viljors verkningsområde och konse

kvenser. Detta i sin tur innebär att för att berättelsen ska "fungera" 

måste den konstrueras så att läsaren engagerar sig i och "satsar" på 

Jan, vilket också har skett i och med att Jans belägenhet i ett öppet nu 

så starkt betonas. 

Ett sådant engagemang blir naturligtvis resultatet av varje möte med 

en roman som väcker läsarens intresse. Det är bara det att förutsätt

ningarna för detta engagemang, liksom dess syfte, är ovanligt synliga i 

En döds memoarer. Därför ger den en ovanlig inblick i det dialogiska mo

mentets villkor och särprägel. 

Jan varken söker eller väljer någon tro, men han konfronteras med ett 

antal trosföreställningar av olika art. Naturligtvis kan han inte "välja 

2 Bergmans handling är därvidlag jämförbar med Loewens. När Loewen finner sig oförmö

gen att kommunicera med sin omgivning i Thoméi gård, använder han, även i sina ensam

ma meditationer, ett bibelparafraserande språk. Detta kan ses dels som ett försök att finna 

ett eget språk, men också som ett försök att finna ett gemensamt språk som skulle kunna 

överbrygga skillnaderna mellan det språk som används av gårdens invånare och det som 

Loewen har tillgång till genom sin livserfarenhet. 
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fritt" eller självständigt komma till insikt, oberoende av författaren. Men 

jag vill hävda att det sätt på vilket En döds memoarer utvecklar sig gör att 

den varken kan förstås som en släktkrönika eller som en gestaltning av 

en personlighetsutveckling, inte heller som ett framläggande av en livs

åskådning eller en tes om t. ex. viljans determinering. Romanen är allt 

detta, men framför allt är den det ögonblick när alla dessa nivåer kon

fronteras med varandra i ett försök att utröna vad de är värda och vilken 

makt de har att påverka ett förlopp, vare sig det gäller ett livsöde eller 

en berättelse. Och i detta sammanhang fungerar Jan som romanens vär

derande och värderingsbara instans. 

Improvisation och arabesk: Brustenhetens estetik 

I avdelningen "Léonie. Ett mellanspel" etableras alltså Jan som upple

vande centrum i ett oöver blickbar t nu. Det betyder också att detta är 

det ögonblick i hans liv när han tvingas börja improvisera. Mellanspelet 

både gestaltar och är genom sin berättarteknik och sitt perspektiv troget 

mot ett existentiellt nu i Jans liv. 

Samtidigt kvarstår delvis också det berättarperspektiv och den berät

tarmetod som utnyttjats i romanens tidigare avsnitt. I de två första kapit

len alternerar berättaruppgiften mellan Jan och hans far. Jan för ordet 

och Johan tillhandahåller den information som Jan enligt fiktionen di

rekt citerar. I teknik och ton finns det emellertid ingenting som skiljer 

dessa berättare från varandra. — Trovärdighet beträffande "point-of-

view" i Henry James' anda är det alltså inte fråga om.3 Trots det subjek

tiva perspektiv som anläggs på händelserna "härmar" berättelsen alltså 

inte Jans eller Johans personliga idiom. 

Jan berättar om sig själv, om sina insikter i stadens förhållanden och 

om sina upplevelser i ett rasande tempo och med ord som rymmer de 

skildrade gestalternas hela förhållningssätt och språkbruk, utan att för 

den skull Jans perspektiv och insikter går förlorade för läsaren. Jan redo

gör t. ex. för ett gräl mellan olika åsiktsgrupper i staden med anledning 

av att Mikael och Ängeln relegerats för sitt osedliga leverne. "Biskopin-

nan, ordförande i Föreningen för Fattiga Barns Beklädnad" kände sig 

3 Om man gjorde ett försök att analysera de perspektiv som tillhandahålls genom Jans 

berättelse om livet i staden W., och om sina egna upplevelser, som ett uttryck för en point-

of-view teknik, skulle analysen bli oändligt omfångsrik. Just "mellanspelet" i En döds memoa

rer är ett gott exempel på att "subjektiviteten" i berättarperspektivet hos Bergman fyller 

en annan funktion än den gör i exit-author-traditionen. 
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manad att skriva en insändare. Jan relaterar händelsen: 

Hon sade, att fattigdom och lidande ofta liksom dopet kan vara ett bad 

till ny födelse; under det att lasten växer i rikedomens drivhusluft. Ehuru 

yttrandet kanske endast varit avsett till tröst för de fattiga, uppfattades 

det allmänt som ett angrepp på huset Arnfelt. A.O. blev förargad och 

F.F.B.B. kunde den julen endast bekläda fyrtio barn mot Çolàrets hundra. 

På biskopinnans föreställning skall A.O. ha svarat: 

Nej, nej. Jag vill inte hindra dem från att bada. (s. 242 f.) 

Berättelsen är oerhört dubbelstämmig. De stridande parternas hela livs

hållning, deras maktställning och maktmedel, deras språkbruk och ideo

logi, samt dessutom, Jans förhållningssätt till incidenten, blir synliga i 

detta enkla referat. Effekten blir en ironi och en distans som inte helt kan 

betraktas som Jans vid det aktuella tillfället. Konsekvensen är att en 

skillnad mellan Jans historia och historien om Jan upprätthålls, trots att 

Jan från och med detta avsnitt är både berättande och upplevande cent

rum i romanen.4 Här blir det möjligt att iaktta hur den samtidiga re

spekt och distans till den fiktiva världen, alltså det förhållningssätt som 

är förutsättningen för romanens dialogicitet fungerar. 

Effekten är att berättaren i romanen framstår som en relativt anonym 

och distanserad gestalt. Det innebär att det inte spelar så stor roll vem 

som talar eller hur mycket den talande rimligtvis kan veta om de för

hållanden han ger sken av att ha inblick i. Och detta i sin tur ger författa

ren möjlighet till en frihet i utformningen av berättelsen som ibland kan 

upplevas som ett "muntert självsvåld" av spontana infall. En detalj kan 

tjäna som exempel. Jan berättar om sin farfars begravning. Släktkärleken 

blommar och man planerar släktens intåg på fädernegodset -dal, efter

som Johans planer på återköp ser ut att lyckas. Jans berättelse lyder: 

"Ja, farfar skulle också vara med, in effigie. Hans porträtt, målat det 

sista året på -dal (av porträttören och älgmålaren Axel Borg) skulle be

kransat av arbetets eklöv intaga en hedersplats i familjevagnen." (s. 46) 

Upplysningen inom parentes är den typ av infall jag avser när jag talar 

om "självsvåldig munterhet" från författarens sida. Den utförliga och 

sorglustiga berättelsen om "Arnbergs Tuberculin" är ett liknande exem

pel, just för att den är så utförlig. Man hör ett återhållet skratt bakom 

denna historia. Och med samma oberörda min från berättarens sida gör 

gengångarna sin entré. 

"Mellanspelet" är det avsnitt som samtidigt är det mest öppna och 

4 Lundberg har utrett det intrikata förhållandet mellan berättare och upplevande centrum 

i En döds memoarer. Se Lundberg, 1988, s. 55 f. 

333 



oavgjorda, och det avsnitt där en berättare, som liknar en marionettmäs

tare och "intrigmakare", är mest synlig. "Ovidkommande" upplysning

ar av det slag som "älgmålaren" utgör, blandas med detaljskarpa upp

lysningar om händelser eller egenskaper som senare visar sig fa ödes

digra konsekvenser. Och scener eller teman avlöser varandra så att be

rättaren tvingas "byta ämne", ibland flera gånger på samma sida. 

"Mellanspelet" skulle kunna beskrivas som "improvisationens" av

snitt i romanen.5 Skillnaden mellan improvisationen och det hierarkiskt 

slutna, fardigkomponerade verket kanske kan beskrivas på följande sätt. 

I det fardigkomponerade verket strävar man att visa på ordning och 

mening, genom att deducera mening ur pågående liv. Perspektivet måste 

vara överblickande och beskrivningen sammanhangssökande till sin ka

raktär. I improvisationen handlar det om att möta liv med liv, meningen 

inskränker sig enbart till detta, till nuet, till det ögonblick när liv möter 

liv och nytt liv skapas. 

Det är i denna mening som perspektivet är troget mot Jans existentiel

la belägenhet i ett öppet nu. Varken läsaren eller den upplevande Jan 

kan här skilja mellan viktigt eller oviktigt, eller gissa sig till den riktning 

som händelserna kommer att ta i fortsättningen. Detta är så mycket 

mera anmärkningsvärt som romanen inleds som en detektivhistoria, vil

ket inger läsaren en förväntan på att detaljer ska fungera som "ledtrå

dar". När emellertid "ledtrådarna" blandas med upplysningar av typen 

"älgmålare", vet man inte vad man ska tro. 

Uppmärksamheten på detaljer tycks alltså ha två motstridiga funktioner 

hos Bergman, eller åtminstone i denna roman.6 Lika viktiga som de 

"ovidkommande" detaljerna, men på ett annat sätt, är de detaljer som 

är så viktiga att de inte bara fungerar som ledtrådar för läsaren, utan far 

5 Idén till detta sätt att beskriva "mellanspelet" fick jag av Sten Wistrands uppslagsrika 

essä "Konstnären som borgare — Hjalmar Bergman och Clownen Jac" i HBSÅi 1986. 

Wistrand har gjort den iakttagelsen att Clownen Jac är strukturerad enligt samma prin

cip som Clownen använder för sina sketcher. I dessa spelar den visserligen planerade, med 

autentiska improvisationen en avgörande roll för det fortsatta händelseförloppet och dess 

betydelser. Wistrand har tagit fasta på detta i sin analys av romanens struktur och fatt 

mycket intressanta resultat. 
6 En liknande funktion fyller detaljer även i andra romaner. Men det finns exempel på 

ytterligare funktioner. Jag tänker t. ex. på de saknade manchettknapparna, som far en så 

ödesdiger betydelse för magister Ekmarcks friarfärd, liksom också för romanen som helhet, 

i Knutsmässo marknad. Dessa är inte bara detaljer som strategiskt placerats som "ledtrådar" 

för läsaren eller en tolkande protagonist, utan de är djupt indragna i och påverkar aktivt 

det fiktiva förloppet. 
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en ödesdiger effekt på händelseförloppen, vilket ger dem en närmast 

magisk karaktär. Det gäller t. ex. detaljer som den rakkniv som figurerar 

i anlutning till flera av morden, eller två-slagets ödesmättade betydelse, 

eller den spegel som tillskrivs övernaturliga egenskaper.7 Konsekvensen 

av denna motsägelsefulla uppmärksamhet på detaljer är att händelser 

verkar utveckla sig på ett både slumpartat och ödesbestämt sätt. Och det

ta ger berättelsen en arabeskartad karaktär.8 

Här vill jag dock peka på ytterligare en konsekvens av detta framställ

ningssätt, nämligen att det placerar såväl romangestalten som läsaren i 

den situation som äger nuets kvaliteter, en situation där den bärande 

strukturen (ännu) inte syns och där ett hierarkiskt mönster av viktigt och 

oviktigt (ännu) inte är möjligt att urskilja. Bergmans uppmärksamhet 

på detaljer gör att romanen formar sig till bestämningar av nuets villkor 

och beskaffenhet för det tolkande och värderande subjektet. Den "nu-

känsla" som därmed upprättas far alltså också betydelse för läsarens 

möjligheter att se den problematik som gestaltas och själv gå i dialog 

med den. 

Uppmärksamheten på detaljer kan därför också ses som dimension 

av den specifika "samtidighet" som jag menar kännetecknar Bergmans 

fiktiva "rum". 

Samtidighet och aktualisering 

En döds memoarer arbetar med två olika typer av "samtidighet", och för

modligen är det här vi kan finna en förklaring till den dialogicitet som 

jag menar präglar romanen. 

I och för sig arbetar varje skönlitterär text med flera nivåer där tidiga

re utsagor kan aktualiseras genom allusioner av olika slag. Det originella 

med det sätt på vilket samtidigheten är utformad i denna roman är att 

de olika aspekterna och nivåerna bokstavligen möts, i samma rum, och 

därigenom far en möjlighet att komma till tals med varandra. 

När det subjektiva perspektivet blir som snävast i romanen, dvs. på 

romanens slutsidor, möter Jan idel "bekanta". Jan möter gengångare 

från sin egen och släktens förflutna och han upplever dem som döda, som 

marionetter, dockor som han inte kan relatera sig till eller kommunicera 

7 För en diskussion av dessa föremåls betydelse, se Ek, 1964, s. 325 (T. 
8 Detta förhållande är också det som ger upphov till det som jag i det föregående har be

skrivit som en "brustenhetens estetik" i Hjalmar Bergmans författarskap. 
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med. Dessa gengångare är emellertid "bekanta" även för läsaren. Men 

effekten av deras närvaro är för läsaren den motsatta, dvs. de framstår 

inte som "döda" eller stumma och meningslösa kulisser på det sätt som 

de gör för Jan. Hans subjektivitet är inte längre avgörande för det som 

läsaren ser. För läsaren är de framför allt "gengångare" ur den föregåen

de texten. 

På denna punkt spelar det ingen roll hur Jan, som registrerande och 

berättande centrum, upplever sin omgivning. Han upplever de andra i 

rummet som spöklika eller mekaniska dockor, men han konfronteras med 

dem som fysiska realiteter. Jans upplevelse och romanens berättelse sam

manfaller inte här. 

Efter att en tid ha varit hänvisad till att endast följa Jans alltmer förvir

rade och förvirrande projekt och planer utan anknytning bakåt eller 

skönjbar målsättning, kan läsaren nu, på grund av gengångarnas närva

ro, höja blicken över Jans horisont och se sig omkring, se bakåt i berättel

sen. Alla de legender, teman, motiv och händelser som tidigare skildrats 

i romanen blir nu närvarande i ett och samma ögonblick genom gengång

arnas uppdykande på scenen. 

Denna typ av samtidighet kan vi kalla för "aktualisering", tidigare 

händelser, gestalter och föreställningar görs samtidigt närvarande och 

utformar situationen och dess betydelsenivåer.9 Den andra typen är en 

samtidighet som har med nuet som sådant att göra. Med denna samti

dighet konfronteras såväl läsare som huvudperson i det avsnitt som kal

lats "Léonie. Ett mellanspel". Här upprättas en nivå där föreställningar

nas giltighet prövas (levs), dvs. den styrande förmågan hos de krafter 

som i romanens föregående avsnitt har urskiljts som avgörande, prövas 

i ett konkret, oavgjort nu. 

Det finns en viktig skillnad mellan dessa "samtidigheter". "Aktualise-

ringen" i slutscenen ger en samtidighet som möjliggör överblick, först för 

läsaren, men snart även för Jan. "Nu-bestämningen" i "mellanspelet", 

däremot, ger en samtidighet som inte ger någon överblick alls utan tvärt

om placerar såväl Jan som läsaren i den närsynthet som med nödvändig

het är nuets villkor. 

Att fokusera nuet och betona samtidigheten är detsamma som att fas

ta uppmärksamheten vid relationer, något som alltid präglat romanen, 

om vi far tro Bach tin. I denna roman, och särskilt i "mellanspelet" foku

seras relationer i ett pågående nu, innan någon kan avgöra vad de kom

9 För en diskussion av den första typen av samtidighet, som Dahlbäck kallar "synkronise

ring", se Dahlbäck, 1971, s. 217. 
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mer att betyda. — Här kan vi också se hur och varför slumpen blir så 

produktiv i Bergmans 10-talsromaner. Förutom den logik som kan ses 

och begripas ur individens perspektiv finns alltid möjligheten att ett eller 

flera andra logiska system kan komma att påverka händelseförloppet, 

system som t. ex. "penningen" eller "det eminent kvinnliga", som Berg

man formulerade sig i brev till Tor Bonnier.10 För läsaren innebär det 

faktum att varje person eller situation som skildras i varje ögonblick kan 

konfronteras med en "annanhet" att både spänningen och osäkerheten 

liksom den ödesmättade stämning som vilar över händelseförloppen 

ökas. 

Dialogiciteten i Leonard Loewens och Jan Arnbergs historia 

Jans och Loewens historia är på fabelns nivå varandras motsatser. Jan 

är en ung man som lämnar sitt hem och beger sig ut i världen. Loewen 

är gammal och avdankad, han återvänder till sitt hemland efter att länge 

ha bott i utlandet. Loewen är en "historielös" person i en för honom 

främmande värld, medan Jan är i det närmaste "överdeterminerad" av 

sitt arv och sin historia. På det tematiska planet spelar det en viktig roll 

för de ramar som sätts för respektive personers möjligheter att förstå och 

handla i världen. 

När de konfronteras med nuet visar det sig emellertid att skillnaden 

är nästan obefintlig. Loewen möter det främmande och borde därför ha 

större tillgång till den frihet som ligger i att allt är nytt och därför lika 

möjligt att välja. Jan däremot, som befinner sig i det välbekanta, borde 

ha större tillgång till den frihet som ligger i att veta att man gör menings

fulla val. Det visar sig dock att båda är hänvisade till det oöverskådliga 

nuet och lika oförmögna att hantera det. Skillnaderna i deras förutsätt

ningar gör sig gällande på det sättet att Loewen, som saknar anknytning 

till sitt förflutna, blir ett offer för människor och viljor i sin omgivning, 

medan Jan, lika oförmögen att hantera nuet, blir ett offer för det förflut

nas och framtidens makt. 

Även om relationen mellan berättande och upplevande centrum upp

visar stora likheter i dessa båda jag-romaner, där subjektiviteten i hög 

grad utgör gränsen för det som är möjligt att se vid en viss tidpunkt, så 

blir skillnaderna i deras fiktiva förutsättningar betydelsefulla för deras 

dialogicitet. Loewen tvingas till ett dialogiskt förhållningssätt i relation 

10 Brev till T. Bonnier, 9.2.1912, Brev, s. 69. 
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till sina medmänniskor på fiktionens nuplan, men blir själv osynliggjord 

för att han inte far något svar från sin omgivning, och framför allt, för 

att författaren inte själv går i dialog med honom. Något överblickande 

perspektiv på Loewen upprättas därför inte i romanens diskurs och en

dast i begränsad omfattning på fiktionsplanet. Diskursen blir mångstäm-

mig men inte dialogisk. Jan däremot, förlitar sig på det överblickande 

och identitetsgivande perspektiv som tillhandahålls av släktlegenden, till 

den grad att det förflutna och dess gengångare tar makten över hans 

personliga nu. Han förlorar därmed sitt jag och sin personliga röst en

dast för att senare återfå dem, vilket i ett slag möjliggör en dialog med 

alla de röster som talat i det förflutna. 

Innebörden i att Jan förmås säga "jag" blir alltså desto tydligare när 

man ställer dessa romaner sida vid sida. Det är med hans "jag" som 

både Jan och romanen överskrider den tomma outsider-position som är 

Loewens. Loewens handlingar kan beskrivas som en pendling mellan 

maktfullkomlighet och underkastelse intill självutplåning. Han ska revo

lutionera, han ska frälsa osv., men ger fullständigt upp varje gång han 

misslyckas. Loewens brist på identitet och egenvärde är också Jans intill 

det ögonblick han säger "jag". 

Med Jans uteblivna svar på romanens slutrad aktualiseras det motto 

som inleder romanens första avdelning. Därmed sluts cirkeln. Dialogen 

kan börja, men på nya villkor. Trots att romanen är oerhört fast kompone

rad och "sluten i sig", och att Bergman i denna mening, kanske mer än 

i någon tidigare, genomdriver sin vilja, har den alltså kunnat bli dialogisk. 

Loewens historia har inget avrundat slut, den avbryts, och Loewen 

själv tvingas fortsätta sin irrande vandring. I Bachtins analys av Dosto-

jevskijs estetik framgick det att ett sådant slut kunde vara en effekt av 

den dialogicitet som kännetecknar Dostojevskijs romaner. I Loewenhisto-

rier innebär dock det likartade slutet att Loewen förstummats och ingen 

fortsatt dialog är möjlig. En döds memoarer är däremot avslutad till den 

grad att romanen bildar en cirkel. Men genom att denna cirkel sluts först 

med den svarande position som Jan intar på slutraden, blir själva cir

keln en förutsättning för dialogiciteten i denna roman. — Det är också 

med denna gest, Jans belägenhet, som romanen överskrider såväl bekän

nelsens som förkunnelsens positioner och enbart berättar (i) nuet. Ingen 

av romanens "förkunnelser" ges status av sista ordet. 

En döds memoarer är alltså på en gång sluten och öppen. Den är sluten 

i sig, och saknar liksom arabesken utgångar. Samtidigt är den dialogisk 

och kan därför aldrig avslutas. Så ser en av Hjalmar Bergmans labyrin

ter ut. 
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"Verket i mitten": En döds memoarer som vattendelare i Hjalmar 
Bergmans författarskap 

Leonard Loewen och Jan Arnberg tillhör vad jag skulle vilja kalla Hjal

mar Bergmans "svaga" gestalter. De framstår som ett slags utopiska 

gestalter i hans författarskap, med hjälp av dem formuleras en dröm om 

ömsesidighet och jämbördighet. 

Eftersom blicken på den/det andra dominerar perspektivet på och hos 

Bergmans gestalter, avgörs det som är möjligt för läsaren att se, dvs. 

romanens dubbelstämmighet och dialogicitet, av centralgestaltens relati

va styrka och makt i förhållande till sin omgivning. Även Bergmans star

ka gestalter, den "riktige" Jörgen Siedel, Markurell, Farmor, definierar 

visserligen sig själva i relation till omgivningen och dess konventioner. 

Men eftersom de anser sig behärska och kunna utnyttja dessa till sin 

egen fördel, kommer de att dominera perspektivet, till den grad att om

givningen förstummas. De blir ensamma i sin värld och framstår som 

gudalika eller demoniska. Men därmed minskar också möjligheterna till 

dialog och dubbelstämmighet i romanens diskurs. Inga andra röster för

mår göra sig gällande i relation till dessa. Det är inte bara de själva som 

inte "hör" sin omgivning — förrän de tvingas till det och därmed också 

"krossas". Inte heller läsaren ges i någon högre grad möjlighet att lyssna 

till flera röster. Om en sådan gestalt förblir i fokus, förvandlas han eller 

hon gradvis till en grotesk. 

När däremot en svag gestalt som Loewen eller Jan väljs som fokus 

inträffar något annat. På fiktionsplanet kan en sådan gestalt aldrig fram

gångsrikt göra anspråk på att regera världen. Därför blir det möjligt att, 

med en sådan gestalt, upptäcka och undersöka maktrelationer ur flera 

aspekter, ur både den segrandes och den besegrades synpunkt. Man kan 

härigenom undersöka vad medmänsklighet och delaktighet kan tänkas 

betyda. De inkarnerar en dröm om ömsesidighet och framstår i detta som 

utopins startpunkt i Hjalmar Bergmans författarskap. För Bergmans 

romaner blir konsekvensen att de romaner som har en svag huvudperson 

tenderar att bli mer dialogiska än de övriga. Fiktiva och tematiska ele

ment påverkar således aktivt den specifika dialogicitet som blir möjlig i 

ett romanprojekt. 

Den risk dessa svaga gestalter löper är att de andras röster totalt 

börjar dominera dem, vilket är vad som händer med Loewen både på 

det fiktiva planet och som berättare. Den svarande position som Jan 

kommer att inta i En döds memoarer och den dialogicitet som därmed 

blir möjlig, är därför också något som gör denna roman unik i Hjal
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mar Bergmans produktion. 

Man kan till och med se En döds memoarer som något av en vattendela-

re mellan de romaner som präglas av svaga och de som domineras av 

starka gestalter, vilket också gör romanen till en vattendelare i tiden. 

Även i denna mening kan alltså En döds memoarer betraktas som "verket 

i mitten". Detta är en beteckning som Linder föreslagit för romanen, 

dels för att den rent konkret skrevs i mitten av Bergmans författarskap, 

dels för att den "betecknar slutet och kulmen på marionettmotivens pe

riod", och slutligen för att Bergman efter denna använder en ny berättar

teknik, som Linder kallar "den lekfullt objektiva".11 Till detta kommer 

att romangestalterna efter Jan börjar tala i egen sak och på ett sätt som 

hade varit otänkbart i Loewens fall. Före En döds memoarer skriver Berg

man oftare om de svaga, efter denna roman blir de starka vanligare. Det 

är nu han skriver Markurells i Wadköping, 1919 och Farmor och Vår Herre, 

1921. 

Självfallet utgör inte En döds memoarer någon absolut gräns. Mor i Su-

tre, i romanen från 1917 med samma namn, kan t. ex. ses som en före

gångare till de starka gestalter som sedan tar över, Gestalter som Herr 

von Hancken, i Herr von Hancken, 1920 och Lotten Brenner, i Lotten Bren

ners ferier, 1928, tillhör snarare Leonard Loewens och Jan Arnbergs eller 

den siste Jörgen Siedels typ. Men trots att dessa sena gestalter är lika 

ömkliga och löjliga som Loewen, är romanerna om dem trots allt mindre 

dialogiska. I herr von Hanckens närhet kan ingen annan göra sig hörd, 

trots sin ömklighet dominerar han perspektivet i lika hög grad som t. ex. 

Markurell. Och författaren "försvarar" inte Lotten Brenner på det sätt 

som Loewen och Jan "försvaras" när läsaren ges möjlighet att uppleva 

världen på deras villkor. Perspektivet på Lotten Brenner är distanserat. 

Den lojalitet från författarens sida, som hos läsaren kunde väcka med

känsla för Loewen, saknas i relation till Lotten Brenner. Hennes tragedi 

ligger en hårsmån ifrån att bli betraktad som enbart löjlig. Här domine

rar alltså författarens monologiska diskurs på bekostnad av romangestal

tens. 

"Svaghet" och "styrka" hos romangestalterna är alltså inte enbart en 

fråga om ett personlighetsdrag, även om gestalternas relativa psykiska 

styrka bidrar till att skapa förutsättningarna för den dialogicitet som 

blir möjlig i romanerna. 

Styrka och svaghet, makt och maktlöshet liksom ont och gott är ståen

de motsatspar hos Bergman. Men gränsena mellan gott och ont går ald-

11 Linder, 1962, s. 440. 
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rig på samma ställe som gränsen mellan styrka och svaghet. Makt och 

moral är därför kategorier som ständigt påverkar varandra på oväntade 

sätt och som därför ständigt måste utforskas på nytt. Man kan spekulera 

över varför Bergman i stort sett övergav sina "svaga" gestalter, från och 

med Markurells i Wadköping, och därmed också det som hade fungerat som 

en viktig förutsättning för dialogiciteten i hans författarskap på 1910-

talet. Varför blir hans romaner under 1920-talet allt mer monologiska? 

Och varför blev det först med dessa romaner som en dialog med den 

läsande publiken kunde upprättas? 

Men — det är en annan historia. 





Summary 

THE MULTIVOICED SPACE. HJALMAR BERGMAN AND 

THE AESTHETICS OF THE NOVEL 1913-1918 

In Swedish literary history Hjalmar Bergman, 1883-1931, is regarded 

as one of our great novelists, his perhaps most well-known novels being 

Markurells i Wadköping, 1919, and Farmor och Vår Herre, 1921. Hjalmar 

Bergman published his first work, the play Maria, Jesu moder in 1905 and 

his first novel, Solivro, prins av Aeretanien in 1906. He wrote more than 

twenty novels, a large number of short stories, fairy tales and plays. The 

only major genre he didn't work in was poetry. Bergman himself conside

red his work as a playwright to be the most important; even his novels 

he described as disguised plays. In 1915-16 he wrote his most innovative 

plays, Marionettspel, which were staged for the first time in 1917, without 

any success at the time, however. They can be described as highly styli

zed and expressionistic, influenced by contemporary German expressio

nism, and also by August Strindberg's work, after his Inferno, 1897. But 

they are also very much a direct consequence of Bergman's own views 

on aesthetics, expressed in six lectures in 1903, and later on in letters 

and interviews. In these he described the task of art and literature as 

that of influencing the audience emotionally and, through this emotional 

influence, making it see and understand the depicted circumstances. In 

1929 he summarized his method in the term 'caricature-art', as opposed 

to what he called 'cliché-art'. By 'caricature-art' he meant an artistic 

practice that focuses on the minimal gestures of the protagonist as an 

expression of and a means to emphasize the totality of the circumstances 

that the protagonist is involved in, socially, psychologically, ethically 

etc. Consequently his work differs widely from that which uses lengthy 

descriptions and elaborate monologues as its artistic method. 

For this thesis, however, Hjalmar Bergman's work as a novelist is the 

main concern. Hjalmar Bergman's work has frequently been compared 

to that of the puppeteer. His ambition to control every least detail in the 

narrative can easily be observed in his work. But interestingly enough, 

an equally frequent element in his narrative is a certain 'brokenness', 

or 'open-endedness'; the author's attempts to master the narrative pro

cess are rarely successful. It is as though Hjalmar Bergman investigated 

the relevance of the already established genres with regard to the stories 
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he proposed telling, and often enough found them impossible to use, 

which in turn forced him to change the course of the story. As a conse

quence he may abandon one genre for another in the middle of a narrati

ve. 

His will to master his narrative, and the resulting, highly structured 

and closed character of his stories, has already been subjected to some 

investigation. To this, this dissertation wants to add an investigation of 

the open-endedness of the novels. It focuses on the period beginning in 

1912 with Vi Bookar, Krokar och Rothår and ending in 1918 with En döds 

memoarer. During these years he also wrote Loewenhistorier, 1913, Två släk

ter. Komedier i Bergslagen /, 1914, Dansen på Frö tjärn. Komedier i Bergslagen 

//, 1915, Knutmässo marknad. Komedier i Bergslagen III, 1916, and Mor i 

Sutre, 1917. These novels have come to be what one might call a trade

mark of the author, namely stories about Bergslagen, the mining district 

in central Sweden, well-known to him since his childhood. On account 

of these novels he has also been seen as a critic of the bourgeoisie, an 

outstanding psychologist and a moral philosopher. Because of his artis

tic method, practised also in these novels, however, they cannot be cons

idered as examples of any kind of'provincial realism'. 

The period when these novels were written is here argued for as the 

most interesting, from a novelistic point of view, in the authorship. In 

these novels the author takes an experimenting attitude towards his 

work, using many of the well-known subgenres of the novel, such as the 

adventure story, the Bildungsroman, the apology or confession, the me

moir or autobiography etc. and combining them, often in surprising 

ways. In many respects his work in these years can be considered as 

'premodernistic' in Swedish prose fiction. — Modernism didn't reach an 

acknowledged position in the literary institution in Sweden until in the 

1930's, or 1940's, depending on how one defines the modernist move

ment. — Consequently his novels caused the contemporary critics a great 

deal of trouble in defining what kind of literature, or even what kind of 

authorial personality, they were dealing with. 

In his early years, as Sverker Ek has shown in his dissertation Verklig

het och vision, 1964, Hjalmar Bergman was strongly influenced by contem

porary psychiatric and psychological theory, but also by philosophers 

such as Schopenhauer and Kant. Later on, Freud came to influence his 

understanding of human behaviour. Taken together, these views of the 

world and the human condition led Bergman to a standpoint that might 

be called deterministic. The question of ethics and the conditions for 

making ethical choices, however, never ceased to be a fundamental pro
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blem and an object of investigation in Hjalmar Bergman's work. Toge

ther with his narrative methods, this is a feature in his work that I have 

found necessary to consider in this investigation. Each novel is a rewor

king of his artistic methods as well as of the question of human condi

tions. 

When beginning my investigation of Hjalmar Bergman's novels and 

the reception of these in Sweden, I soon realized that, although Bergman 

is regarded as one of our foremost writers, little or nothing has actually 

been said about his work as a novelist. This is probably due to the fact 

that the novel as such is rarely studied in our critical tradition, i.e. how 

the novel works as a genre and how it is used by a specific author, or 

how it is related to other genres at a specific historical moment. When 

faced with Hjalmar Bergman's novels the critics have tended to deal 

with problems of the view of life demonstrated in them, the author's in

sights as a psychologist and critic of his contemporary society, his stylis

tic skill, his remarkable personality etc. All these aspects of course have 

a bearing on his work as a novelist, but do not focus directly on it. The 

focus of interest in this study is precisely what Hjalmar Bergman ac

complished as a writer of novels. It also uses his authorship as a passage 

into the problem of the status and the possibilities of the novel in the 

1910's. 

The starting-point for this discussion, and the main point of reference 

throughout the dissertation, is the theory of the novel as formulated in 

the works of Mikhail Bakhtin. The single chapters pose the question of 

Hjalmar Bergman's work as a novelist from different angles, together 

they form a discussion on the subject at several simultaneous levels. The 

study of the novel Loewenhistorier (Loewen Stories), 1913, together with 

the discussion of the dialogici ty in the novels and the discussion of Hjal

mar Bergman's view of himself as an artist, are meant to prepare the 
ground for the analysis of the novel En döds memoarer (The Memoirs of a 

Dead Man), 1918. On the other hand, the order in which the chapters 

are laid out is also meant to demonstrate a development in the author

ship. 

The first chapter deals with the contemporary reception of the novels 

from 1910 to 1918 in some of the major newspapers at the time. The aim 

of this chapter is to establish what these critics meant by the term 'no

vel', how they considered the genre ought to be used and for what purpo

ses, and how they valued Hjalmar Bergman's work with the genre. 

The following chapters are occupied with the problems of the novel 

as a genre, and Hjalmar Bergman's work as a novelist. In order to dis-
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tinguish a possible development in his writing over the years, it was ne

cessary to choose novels that in some important aspects are commensu-

râble. What sets the two novels chosen apart from the rest written in 

this period, is the fact that they both have a main protagonist, telling 

his story in the first person singular. This makes it possible to observe a 

development within the novels as well as in the authorship. 

The novel Loewenhistorier consists of three internally finalized chapters. 

The first òf these chapters was published separately in a magazine in 

November-December 1912. Because of the character of these chapters, 

critics have tended to treat them as short stories. Furthermore the third 

chapter differs considerably from the rest in respect of its genre pattern. 

This has led the critics more or less to exclude this chapter, when the 

work is analysed as a novel. One of my aims has been to demonstrate 

how the chapters influence one another, when all of them are considered 

as integral parts of the novel. The question has been: what kind of story 

does the novel amount to, when considered as a whole? How are the 

narrative perspectives and the position of the narrator influenced by the 

order of the chapters, and their different genre patterns? It has been my 

ambition to show that the choice and understanding of a genre has an 

impact on the narrator's and main protagonist's situation both as a nar

rator and as a person, and that the thematic and the narrative aspects 

of the novel are intimately connected. 

Each of the chapters tells the story of the main protagonist's, Leonard 

Loewen's, quest to be part of the community in a town house. The first 

chapter is constructed as a fairy tale, with Leonard Loewen as the hero. 

The second chapter holds a large number of genres such as the Bildungs

roman, the picaresque, a tale of a holy fool etc. These are intertwined 

and acted out simultaneously, Leonard Loewen being the main protago

nist in each of them. As a result, the chapter becomes an investigation 

of the social, economic, ethical and even political circumstances of the 

specific world that he is forced to live in. Leonard Loewen fails in all his 

projects, the first two chapters both end with his being put in prison. In 

the last chapter he is totally deprived of everything, financially as well 

as morally. He is allowed to move in with distant relatives as a kind of 

servant. In this chapter he does not even tell his own story, instead he 

tells the story of the lady of the house, a detective story, with Loewen 

as the investigator and Mrs. Bourmaister as one of the crooks. 

The analysis of Loewenhistorier leads to the question of how far the nar

rator and, in his extension, the author, can influence the course of events 

and the construction of the story, without neglecting necessary respect 
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for 'facts' or for the integrity of the fictitious characters. This question 

makes it possible to pursue the question of Hjalmar Bergman's achieve

ments as an author of novels. To this end a reference is made to Mik

hail Bakhtin's definition of the difference between the dialogic and the 

monologic novel. Bakhtin has suggested that the dialogic novel is the 

kind of novel that is able to make the most elaborate use of the dynamic 

and productive possiblites of the genre as such. This is so because the 

dialogic novel confronts questions and problems as they arise in the li

ving present of the fictitious characters, and 'remembers' that they be

long to these characters and not to the author himself. Consequently, the 

problems can never be treated in an exemplary way in the dialogic no

vel, i.e. as examples in a tendentious discussion pursued by the author, 

from his own point of view. The author of the dialogic novel confronts 

his characters in their living, unfinalized present, and enters into a dia

logue with them. 

In Bakhtin's investigation of the dialogic novel, as practised by Dos-

toevsky, I have found a model which, with a few alterations, can be used 

to describe the specific point of interest inherent in Hjalmar Bergman's 

novels, the questioning approach to both narrative and existential 

aspects of writing and of the world. 

To avoid making the whole question about Hjalmar Bergman's work 

as a novelist too abstract, I have chosen, in the next instance, to discuss 

the question of possible attitudes to fictitious characters and narrative 

elements on the part of the author, by focusing on Hjalmar Bergman's 

own, as well as his critics', understanding of his role and task as a wri

ter. This discussion concentrates on the problem of power, a problem 

that both the author and his critics have regarded as central to his au

thorship. I have attempted to show that an attitude which apparently 

consists of contradictions, in the artistic practice tends to be a productive 

field of tension, constitutive for his whole approach to his work and his 

fictitious characters. In the tension between the will to confess and the 

will to preach, the preacher wins. But the preacher is constantly con

fronted with already existing characters and situations, which he is for

ced to try to understand before he can use them as examples in his 'ser

mon'. He is forced to investigate and respect the integrity and the in

herent logic of characters and the narrative genres. And this in its turn 

leads the author to an attitude beyond the preacher's. He finds himself 

forced to enter into a dialogue with his fictitious characters. — When the 

philosopher of ethics attempts to preach, he ends up as a novelist, a 

writer of dialogic novels. 
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The most dramatic expression of this tension in Hjalmar Bergman's 

attitude to his work is probably the novel En döds memoarer. When critics 

have tried to define Hjalmar Bergman's personal view of life, it has usual

ly been done with this novel as the main point of reference. 

On a fundamental level the novel is structured in accordance with the 

structure of the Bible. It consists of three major parts, the first focusing 

on the Law and referring to the Old Testament, and the last focusing 

on the Promise and on Christ, i.e. the New Testament. Between these 

an interlude is inserted, an interlude which can be understood as a paral

lel to the moment of the Incarnation. Beyond this structural reference, 

however, the novel does not indulge in a sacral language or in problems 

formulated in explicit religious terms. 

The story is the story of a family, struggling to free itself from a curse 

brought upon it by the fact that the first father of the family killed the 

father that had not acknowledged him as his lawful son. The main prota

gonist of the novel, Jan, sets out as a mere function of this dark inheritan

ce, but soon reaches a point where he is forced to take his own stand

point regarding his inheritance and his active living present. This hap

pens in the 'interlude', which in my analysis is argued for as being paral

lel to the moment of the Incarnation. When first confronted with the 

necessity to make a choice, however, he fails. He fails to stand up for 

his love, instead he runs away from responsibility. He winds up repea

ting the deeds and plans of his father (s), completely losing contact with 

his present surroundings. He is freed from the curse of the past only 

when he refuses to repeat the crime that this past seems to order him to 

do: commit another murder. And he is able to refuse because someone, 

first his stepmother, and later on also his first love, need him and ask 

him for help. The fact that he reacts to these requests reinforces his con

tact with his surroundings, and he is able to see himself, not only as a 

member of his family and a function of its past, but also as a uniqe being 

in a living present. When he refuses to kill, he consciously says /, 'I will 

not', for the first time. Thereby an actively responsible attitude towards 

himself and his fellow men is made possible. The novel ends with his 

mentor's explanation of the Meaning of Life which, however, he does 

not reply to, neither by refuting nor by accepting it as his own understan

ding. The fact, though, that he is in a position to either accept or refute 

the explanation offered to him, puts him in an entirely new relation to

wards himself and the world. He can go on, taking his own risks and 

his own responsibility. From this moment his ancestors' deeds no longer 

have any decisive status in his life. 
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The novel can be said to move from the Fall to the final Resurrection. 

But although this is completely in accordance with the development in 

the Bible, and although the structural parallels between the works are 

obvious from the start, the reconciliation made possible at the end of the 

novel comes as a complete surprise to the reader. The reconciliation is 

made possible through the specific use of thematic and generic elements 

in this novel, and the way these are used is also what makes the internal 

and multilevelled dialogue possible. 

The story of the main protagonist, Jan, is constructed along two diver

ging genre patterns, the first a Novel of Ordeal, following the traditional 

pattern of crime — guilt — retribution — redemption — blessedness, the 

second, a Bildungsroman engaging the elements of departure from the 

fatherhouse — growing — insight — homecoming — reconciliation. The 

problem within the first genre is that the hero himself is without guilt in 

the original crime that starts this story. The problem within the second 

is that the protagonist does not have a concrete home that he could re

turn to. His 'home' is his past and the ideas connected with it. This 

abstract home he has to free himself from and be reconciled with. The 

simultaneous presence of these conflicting genres, the expected solution 

of each being completely different from that of the other, is a necessary 

precondition for the new and surprising solution that the novel ends in. 

Given the social, psychological or ethical circumstances of the protago

nist, neither of the genres could have been brought to its genre-specific 

end. Together, however, they open up for new possibilities. 

Hjalmar Bergman himself has hinted that the main theme of the no

vel is the question of man and his actions, i.e. a question of human re

sponsibility. The way this is acted out in the novel, the question is ra

ther if one can take any responsibility whatsoever for one's actions and, 

if so, under what conditions? The main protagonist moves from a situa

tion where the legends of the family and ideas of human conditions are 

laid out in an abstract form, and where he is a mere function of his past, 

to a situation where he is forced to confront the living present, and enter 

into a dialogue with all its elements, without being able to see or under

stand the nature of the connections between them. At this moment the 

questions posed in the novel become a concern of the reader as well. 

The novel is in every aspect a demonstration of Hjalmar Bergman's 

profound knowledge of the possibilities of the novel and its subgenres, a 

demonstration of his mastery at inventing and constructing intriguing 

and imaginative stories. But with En döds memoarer he also demonstrates 

his sensibility regarding the conditions of human beings, he confronts 
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them in their open-ended, living present where their lives by necessity 

take place. The philosopher of ethics is always present, but the preacher 

is forced to leave room for the investigator and the storyteller. The philo

sopher of ethics and the novelist are one person. 

Working with Hjalmar Bergman's novels has made me ever more fa

scinated by the genre of the novel as such. It has been a great adventure 

to spend several years investigating the work of two authors with such 

insights into the mysteries of the novel as Mikhail Bakhtin and Hjalmar 

Bergman have proved to have. By reading and studying Hjalmar Berg

man's novels we may learn more about the novel as such, and the status 

of the novel in Swedish literature in the 1910's. One of the great challen

ges in this thesis has been to demonstrate the achievements of Hjalmar 

Bergman as a novelist. 
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