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igfrid Siwertz (1882–1970) var en av det svenska 
nittonhundratalets mest framgångsrika författare 
Han publicerade ett sjuttiotal böcker och satt på stol 
fyra i Svenska Akademien från 1932 till sin död 1970. 
Boken vill spegla en författares uppgång och inträde i 

ett litterärt etablissemang som i och med den litterära modernis-
mens framträdande i början av 1930-talet blev alltmer irrelevant. 
Den vill kasta ljus över ett författarskap och ett författaröde som 
numera inte uppmärksammas annat än marginellt och som har 
många motsvarigheter i litteraturhistorien. Siwertz fortsatte att 
vara mycket framgångsrik och lovordad men tappade kontakten 
med de nya generationerna av författare.

Bland de böcker av Siwertz som analyseras finns hans mest 
kända verk, men också andra aspekter behandlas. Hur står 
sig hans verk i ett genusperspektiv? Hur förhåller sig Mälar-
pirater till pojkboken som genre? Vilken roll spelade Siwertz 
som aktivist i samband med första världskriget? Hur arbetade 
Siwertz i Selambs i förhållande till den samtida verkligheten? 
Varför använde Siwertz antisemitiska schabloner? Vad utmärker 
Siwertz som reseskildrare? Hur behandlas konsumtionssam-
hällets framväxt i Det stora varuhuset? Hur förhåller sig Jonas 
och draken till bildningsromanen? Slutligen beskrivs hur Siwertz 
konfronterades av yngre författare i samband med hans angrepp 
på modernismen i inträdestalet i Akademien 1932.
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Fö ro r d

Sigfrid Siwertz (1882–1970) var en av det svenska nittonhundratalets 
mest framgångsrika författare. Han publicerade ett sjuttiotal böcker 
och satt på stol fyra i Svenska Akademien från 1932 till sin död 1970.

Materialet i den här boken består av två typer av texter. Fyra av 
dem – Peter Forsgrens, Anna Forssbergs, Mart Kuldkepps och Per-Olof 
Mattssons – presenterades först på ett symposium betitlat ”Sigfrid 
Siwertz, bortglömd eller svårhanterlig?” om författarskapet vid Karl-
stads universitet den 7 oktober 2015. De tre övriga – Olle Widhes, 
Lydia Wistisens och Magnus Öhrns – har publicerats tidigare (i Edda 
och Tidskrift för litteraturvetenskap). De senare har nu uppdaterats.

Den grundläggande tanken med boken är att spegla en författ- 
ares uppgång och inträde i ett litterärt etablissemang som i och med 
den litterära modernismens framträdande i början av 1930-talet blev 
alltmer irrelevant. Vi vill kasta ljus över ett författarskap och ett för-
fattaröde som numera inte uppmärksammas annat än marginellt och 
som har många motsvarigheter i litteraturhistorien. Siwertz fortsatte 
att vara mycket framgångsrik och lovordad men tappade kontakten 
med de nya generationerna av författare. Det ödet drabbade inte alla 
i den äldre generationen. Författare som Hjalmar Söderberg och Pär 
Lagerkvist, för att inte tala om Strindberg, var fortfarande aktuella för 
de yngre författarna. Vi vill med boken belysa några av de främsta fak-
torerna som kan förklara varför Siwertz i början av 1930-talet förlorade 
kontakten med den svenska litteraturens modernisering, och på så sätt 
bidra till problemområdet litteraturhistoriens omförhandlingar. Men 
tanken är också att belysa Siwertz författarskap historiskt, och ge en 
sammanhängande bild av författarskapets utveckling fram till 1932. 

Siwertz debuterade 1905 med diktsamlingen Gatans drömmar.  
Lydia Wistisens bidrag analyserar texter ur de två tidiga novellsamlingarna 
Margot med flera berättelser (1906) och Cirkeln (1907) utifrån ett genusper-
spektiv, och tar fasta på Siwertz förhållande till flanör- och dekadenslitte-
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raturen. Hon menar att ”Siwertz ger uttryck för den dekadenta estetikens 
kluvna relation till det moderna samhället samt till borgerlighetens ideal, 
normer och moral. Siwertz reformerar femme fatale/fragile, förvandlar 
stereotypen till kvinna och bidrar på så sätt till en för perioden allmän 
förnyelse.” Magnus Öhrns följande bidrag analyserar Mälarpirater (1911) 
som exempel på pojkbok. Han utreder begreppet pojkologi (boyologi), 
”ett kluster av idéer” med ”en positiv syn på de vilda pojkåren” och app-
licerar det på Siwertztexten, inte minst vad gäller maktspelet mellan de 
olika karaktärerna. Romanen En flanör (1914) berörs i flera av bidragen, 
med början i Wistisens text, medan Mart Kuldkepp ur en finsk-baltisk syn-
vinkel, där han är hemmahörig, berör en från flanörlitteraturen väsens-
skild text från ungefär samma period i författarskapet, romanen Eldens 
återsken (1916). Kuldkepp diskuterar texten ur ett kontextuellt perspektiv, 
och behandlar första världskrigets svenska krigsaktivism.

Per-Olof Mattsson analyserar sedan det som är Siwertz mest 
kända och spridda roman, Selambs (1920), och undersöker där Siwertz 
litterära metod. Även romanen Det stora varuhuset (1926) diskuteras 
som exempel på tidens antisemitism. Olle Widhes text om Siwertz 
som reseskildrare tar framför allt fasta på Lata latituder (1924) och be-
lyser Siwertz som världsresenär. ”Bilden”, skriver Widhe, ”av Siwertz 
som världsresenär löper fint samman med den övergång från apati till 
handling som inte sällan sägs utgöra hjärtpunkten i författarskapets 
utveckling”, och återknyter, men ur helt andra, postkoloniala perspek-
tiv, på sätt och vis till ämnet för Kuldkepps text. Anna Forssbergs ana-
lys behandlar kommers, konsumism och konst i Det stora varuhuset 
med Karin Boyes roman Astarte ställd i relief och diskuterar en för 
Siwertz typisk romankonstruktion samt vilken ståndpunkt han intar 
i den framväxande konsumismen genom att romanen exponerar två 
olika synsätt på handel. Hon uppehåller sig också vid frågan om vad 
i Siwertz texter som gjort att de glömts. Peter Forsgren analyserar ro-
manen Jonas och draken (1928) som desillusionsroman, vilket anknyter 
till Mattssons resonemang om Selambs. Siwertz hanterar nästan all-
tid något tidsanknutet fenomen i sina texter och här är det tidnings-
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branschen som är romanens miljö, och som ger bränsle åt romantext- 
ens behandling av existentiell och individpsykologisk problematik,  
vilket Forsgren tar upp i sin text.

Hur kunde då den så produktive och så mycket läste Siwertz 
falla i glömska?  

Per-Olof Mattsson avslutar antologin med en genomgång av de-
batten om Siwertz angrepp på de unga modernisterna i inträdestalet i 
Svenska Akademien 1932. Debatten markerar något av en vattendelare 
i Siwertz karriär. Han tar offentligt avstånd från och skär definitivt av 
banden till de unga modernisterna. Efter att ha vunnit tävlingen om 
festspelet till Stockholmsutställningen 1930 med Det stora bygget (1930) 
fortsätter Siwertz sedan att publicera den ena boken efter den andra 
utan att längre befinna sig i kontakt med den nya litteraturen. Han fort-
sätter oförtrutet ända fram till Episodernas hus (1968), två år före sin död.

I termer av den franske sociologen Pierre Bourdieus teori i Konstens 
regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur (1992) kan Siwertz öde förstås 
som en förskjutning i dominansen i etablissemangets fält, där Siwertz 
inte riktigt tycks inse den starka viljan att positionera sig, och styrkan hos 
de unga autodidakterna. Han ser dem närmast som uppkomlingar utan 
något solitt symboliskt kapital, närmast som dagssländor, medan de i själ-
va verket är på väg att bli ledande litterärt etablissemang i den svenska 
litteraturen vid 1930-talets början. 

I artikeln ”Manlig, bildad och med ett klart intellekt. Sigfrid 
Siwertz och det tidiga 1900-talets litterära institution” i Den litterära 
textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson (Stockholm/Stehag 
2007) pläderar Peter Forsgren för att Siwertz-receptionen präglas av 
en idealrealistisk norm med rötter i 1800-talet. Han hävdar också att 
genombrottet för en borgerlig litterär offentlighet (Siwertz, Wägner, 
Nordström) har ett starkt samband med den tyngd litteraturhistorie-
ämnet hade under 1900-talets första decennier. Det var den tidens 
humanistiska modevetenskap och ”en rad litteraturhistoriker med-
verkade som forskare och lärare, som kritiker och antologiutgivare, 
till att forma en nationell litterär kanon av såväl äldre som samtida 
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verk” (s. 408). Den litterära offentlighet där Siwertz får en central  
position är således ett relativt homogent system.

Siwertz fall från parnassen kan relateras till vad Forsgren skri-
ver om idealrealismens norm: ”Idealförfattaren beskrivs och definieras 
genom motsatspar som sund–osund, frisk–sjuk, manlig–vek. En ’stor’ 
författare äger manlighet och styrka, samtidigt som han ’organiskt’ hör 
samman med sitt folk. Ordet ’manlighet’ är överhuvud taget positivt 
laddat […].” Hur stark denna norm är framgår av flera av bidragen här, 
och retoriken känns igen från andra arenor under 30-talet. Att arbetar-
litteraturen och modernismen i förhållande till detta fyller kriterierna 
på avantgarde i bourdieusk mening var något Siwertz inte hade möj-
lighet att ana vidden av.

Bourdieu menar att det väsentliga inte är ”att undersöka hur en 
viss författare blivit det han har varit – med risk för att falla offer för en 
retrospektiv illusion om en rekonstruerad koherens”, utan hur en för-
fattare ”ur sin sociala bakgrund” och det därmed förbundna symboliska 
kapitalet kan komma att ”inneha, eller i vissa fall skapa”, de redan kon-
struerade eller potentiellt nyskapta positioner som det litterära fältet i en 
viss fas erbjuder (Konstens regler, s. 313). Siwertz själv hade intagit en redan 
konstruerad position inom det litterära etablissemanget, det vill säga att 
han ersatte någorlunda likartade tidigare författare, medan de unga auto-
didakterna Lundkvist, Johnson, Lo-Johansson, Martinson och Martinson 
i högre grad själva skapar och utformar de positioner som kommer att bli 
dominanta i det litterära fältet. Det är med andra ord lätt att läsa situa-
tionen felaktigt för en författare i Siwertz position. Självlärda författare 
utan igenkännbart symboliskt kapital i form av högre skolutbildning och 
akademiska studier var något nytt.

Sannolikt har felläsningen också med hans intresse för samtiden 
att göra. Forsgren lyfter fram David Sprengels syn på Siwertz’ som en 
marknadsanpassad författare, bunden till sin borgerliga publik, något 
som också blir tydligt i flera av bidragen. Selambs, menar Sprengel, är 
”alltför individualistisk och abstrakt som tidsskildring, handling och  
karaktärer i för liten grad kopplade till de senaste decenniernas sam-
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hällsutveckling, bland annat därför att författaren i alltför hög grad själv 
är fången i det system han skildrar och söker kritisera” (s. 416). Han 
kan i sina romaner ställa äldre ekonomiska modeller som bygger på 
jordägande gentemot de nya som bygger på aktier, lån och räntor, som i 
Selambs, eller favorisera en äldre typ av entreprenörsskap som bygger på 
mötet med kunden gentemot mer administrativt styrda modeller, som 
i Det stora varuhuset, men hans romaner fungerade som lackmuspapper 
vad gällde nya fenomen i samtiden, och han såg sig som en författare 
som följde med sin tid, och i någon mening var modern. Det kan också 
ha bidragit till att han inte läste situationen rätt, och avfärdade autodi-
dakterna alltför lättvindigt i sitt installationstal i Svenska akademien, till 
ett för honom själv högt pris. Siwertz författarskap och hans egenskap 
av fenomen på det litterära fältet har således mycket att säga oss, dels 
om hans samtid, vilken är lång och omfattar två världskrig, dels om det 
litterära fältets förändringar under 1930-talet. 

Albert Bonniers förlag publicerade 2014 inte mindre än 34 av 
Siwertz böcker som e-böcker, vilket kan vara ett tecken på att Siwertz 
texter nu blivit kulturhistoriskt intressanta. Hans sätt att förhålla sig 
direkt till tidens fenomen, och låta dem nästan oförmedlat glida in 
i romantexterna styrker ett sådant antagande. De flesta av de böcker 
som berörs i vår bok är alltså tillgängliga i prisvärda digitala utgåvor, 
vilket underlättar för den som vill följa analyser och argument i boken. 
Lars Forssell efterträdde Siwertz i Svenska Akademien och försökte 
i sitt inträdestal formulera en prognos om författarskapets framtida 
öden: ”Man kan bli efter sin tid och ändå överleva den. Jag tycker mig 
redan skymta Siwertz där borta vid horisonten. Han ser ut att komma 
emot oss.” Det återstår att se om Forssell hade rätt.

Anna Forssberg
Per-Olof Mattsson

maj 2017
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HON KLÄDDE AV SIG FRAMFÖR SPEGELN  

Hennes ansikte är stelnadt sedan år tillbaka. Men fingrarna äro 
övervuxna med en hel vegetation av gnistrande stenar, plymens 
mjuka båge är en vällust för ögat, kjolen skiftar som hafsbott-
nens slemmiga alger. Ja, dessa människor äro döda, men deras  
svepningar lefva. Själen har flyttat ut i skalet och blivit linjer  
och färg.1

Citatet kommer från Sigfrid Siwertz novell ”Tvenne världar” i samling-
en Cirkeln (1907) och skildrar en åldrad ”femme fatale” på en nattklubb 
i Paris. Kvinnan beskrivs som en njutning för ögat i all sin överdådiga 
prakt, men stelnad, död och ofruktsam. Hon är en steril ”gallblomma” 
av sorten ”Sensitiva amorosa” och ett typiskt inslag i konst och litteratur 
åren före sekelskiftet 1900. Hos gallblomman har ståndare och pistiller 
blivit kronblad, vilket gör växten steril. Stämningen i Siwertz bild är 
välbekant från verk av konstnärer som Gustav Klimt och Aubrey Be-
ardsley eller från J.-K. Huysmans, Charles Baudelaires och Oscar Wildes 
texter. Ola Hansson skrev 1887: ”Ser du, där växer i det moderna sam-
hällets överkultiverade jordmån en underlig och sällsam ört, som heter 
Sensitiva amorosa.”2 Siwertz åskådliggör i dessa rader den estetisering 
och objektifiering av kvinnan, vilken florerade i fin-de-sièclekulturen. 
Atmosfären är typisk för det sena 1800-talets dekadenta konst och dess 
många gånger misogyna och stereotypa kvinnobilder.3 

Det var emellertid tidigt 1900-tal när Siwertz skrev sina första 
noveller. Även om den dekadenta tematiken ännu attraherade en del 
yngre författare såsom Siwertz var dess motivsfär och inte minst dess 
kvinnogestaltning generellt sett på utdöende, till exempel gavs Hans-
sons Sensitiva amorosa ut närapå 20 år före Siwertz novellsamlingar.4 

1 Sigfrid Siwertz, Cirkeln (Stockholm 1907), s. 135. Alla sidhänvisningar till Cirkeln resp. Margot 
(Stockholm 1906) kommer att ges inom parentes i den löpande texten.

2  Ola Hansson, Sensitiva amorosa (1887) från Samlade skrifter, 3 (Stockholm 1919), s. 13. 
3  Bram Dijkstra, Idols of Perversity. Fantasies of feminine evil in the fin-the-siècle culture (New York 

1986), s. viii.
4  Emellertid var den dekadenta tematiken fortfarande populär bland unga författare i början av 

1900-talet, vilket Johan Lundberg visar i En evighet i rummets former gjuten. Dekadenta och symbolistiska 
drag i Sven Lidmans, Anders Österlings och Sigfrid Siwertz lyrik 1904–1907 (Eslöv 2000). 
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Under 1800-talet hade kvinnan steg för steg erövrat nya sociala, estetis-
ka och narrativa rum i form av subjekt och människa. Under perioden 
kring sekelskiftet 1900 var sedan länge en mängd såväl kvinnliga som 
manliga författare i färd med att utvidga litteraturens ämnesval och mo-
tiv, vilket gjorde att dekadensens kvinnoskildringar framstod som allt 
mer klichéartade.5 Hos Siwertz speglas denna utveckling i hans kvinno-
gestaltningar, vilka pendlar mellan en fascination för dekadensens hora/
madonnastereotyper och försök till mer sammansatta, samtida porträtt. 

Siwertz intar en självklar plats i de litteraturhistoriska handböck-
erna, oftast under epiteten borgerlig realist eller tiotalist.6 Dock har 
ingen större forskning kring hans texter bedrivits och framförallt inte i 
anknytning till hans tidiga alster. Novellsamlingarna Margot (1906) res-
pektive Cirkeln har i stort sett negligerats av litteraturhistorikerna fram 
till Alf Kjelléns undersökning av flanörmotivet från 1980-talets mitt.7 
Under 1990-talet uppstod emellertid ett intresse för svensk fin-de-sièc-
ledekadens. Johan Lundbergs avhandling En evighet i rummets former 
gjuten (2000) kan sägas vara en del av den vågen. Lundberg redogör 
bland annat för dekadenta och symbolistiska inslag i Siwertz tidiga 
lyrik och novellistik.8 Han visar vidare att Siwertz tidiga författarskap 
var ”inriktat på att belysa problem förbundna med den nya tiden”.9

1800- och det tidiga 1900-talets dekadenta tematik utvecklades 
i samband med västvärldens modernisering och världsmetropolernas 

5  För en utförlig beskrivning av det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets kvinnliga författare 
och deras val av litterära motiv se t.ex. Eva Heggestad, Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga 
författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet, diss. (Uppsala 1991) eller Kristin Järvstad, Den 
kluvna kvinnligheten. ”Öfvergångskvinnan” som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890–1920 
(Stockholm/Stehag 2008).

6  T.ex. i avsnittet ”Tiotalets borgerliga realister” av Conny Svensson i Den svenska litteraturen.  
Genombrottstiden 1830–1920, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc (Stockholm 1999). Kapitlet om 
Siwertz heter ”Från apati till handling: Sigfrid Siwertz”.

7  Både i litteraturhandböcker och studier som Fredrik Bööks Resa kring svenska parnassen 1926 
(Stockholm 1926) och Sven Stolpes Sigfrid Siwertz (Stockholm 1933), behandlas Cirkeln och 
Margot endast flyktigt. Alf Kjellén analyserar i sin motivstudie Flanören och hans storstadsvärld. 
Synpunkter på ett litterärt motiv (Stockholm 1985), novellen ”Det mörka segermonumentet” från 
Cirkeln och tillskriver den en plats bland andra för tiden karakteristiska, dekadenta verk. 

8  Lundberg 2000. Lundberg är den första som gör en grundlig undersökning av Siwertz tidigaste verk.
9  Lundberg 2000, s. 192.
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framväxt. Den dekadenta tematiken tog avstånd från såväl det borg- 
erliga samhället som från den masskultur som urbaniseringen och den 
moderniserade industrin gett upphov till.10 Samtidigt var författare 
och konstnärer djupt beroende av både ekonomisk välfärd och världs-
huvudstädernas säregna miljöer. Dekadensen kan sägas grunda sig på 
känslan av världen som instabil och splittrad. Kontroversen mellan 
estetiska experiment och framstegsinriktad kapitalism, mellan en ökad 
individualism och den borgerliga världens trångsynthet och konven-
tioner, präglade dess motiv. Den dekadenta estetiken förhöll sig am-
bivalent inför traditionsupplösande element och både bejakade och 
avfärdade samhällelig förändring.11 

Många av den dekadenta tematikens kvinnobilder är emellertid 
stereotypa och visar varken på radikalitet eller på förnyelse. Likt Dijk-
stra framställer Ebba Witt-Brattström den dekadenta tematiken som en 
”härva”, fylld av könsäckel och misogyni i undersökningen Dekaden-
sens kön (2007).12 I form av femme fatale-gestalter, likt den i det inle-
dande citatet från ”Tvenne världar”, kom kvinnan ofta att representera 
något vulgärt och/eller farligt. I dekadensens verk kan man även spåra 
en längtan efter den väna och okonstlade kvinnan, som en eftertrak-
tad motpol till den exotiska. Kvinnan skildrad som en bräcklig men 
vacker blomma, eller med andra ord som en ”femme fragile”, var en 
minst lika vanlig stereotyp. Ett typexempel är Emil Kléens från början 
refuserade men sedermera publicerade roman Venus Anadyomene (2008), 
vilken handlar om en mans sökande efter en oskuldsfull och madon-

10  Bl.a. Matei Calinescus fokuserar i Modernitetens fem ansikten. Modernism, Avantgarde, Dekadens, 
Kitsch, Postmodernism, övers. Dan Shafran och Åke Nylinder (Ludvika 2000), just på dekadensens 
uppror mot samhällets institutionella element. Han menar att det estetiskt moderna är inbe-
gripet i en ständigt pågående opposition mot den borgerliga miljön men ibland även ”mot sig 
själv, i så måtto att den uppfattar sig själv som en ny tradition eller form av auktoritet”, s. 17.

11  Dekadensens ambivalens poängteras i undersökningar som Calinescus 2000, eller Marshall Ber-
mans Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet, övers. Gunnar Sandin (Lund 2001). Det 
har för övrigt skrivits enormt mycket om den dekadenta tematiken genom åren men se t.ex. Claes 
Ahlunds Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa (Uppsala 1994), eller Per Tho-
mas Andersens Dekadense i nordisk litteratur 1880–1900, diss. (Oslo 1992), för en utförligare beskriv-
ning av begreppet dekadens i en svensk och nordisk kontext. Min syn på dekadensen går emellertid 
i linje med den som presenteras i bl.a. Calinescus, Ahlund och Andersens undersökningar.

12  Ebba Witt-Brattström, Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm (Stockholm 2007), s. 9 f. 
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nalik idealkvinna, efter en ”Venus anadyomene”. Andra exempel är de  
änglalika fästmör och fruar som figurerar i Gustaf af Geijerstams Medu-
sas hufvud (1895) och Oscar Levertins Lifvets fiender (1891).13 Konst och 
litteratur präglades med andra ord ofta av uppdelningen av kvinnan i 
kategorierna madonna och hora. 

Att Siwertz har låtit sig inspireras av det sena 1800-talets de-
kadenta tematik är uppenbart. Där finns inslag av dekadensens ge-
staltning av en ångestladdad vantrivsel i tillvaron, av pessimism och 
leda samt av exotiska storstadsatmosfärer. I Margot och Cirkeln söker 
Siwertz framstå som en dekadent i bland annat Baudelaires eller Ola 
Hanssons efterföljd.14 

Samtidigt skrev Siwertz novellerna i en tid av estetisk föränd-
ring där dekadensens motivsfär redan i mångas ögon framstod som 
förlegad. Den svenska sekelskiftesdekadensen inspirerade främst unga 
manliga och oerfarna författare och var bara ett av många litterära 
uttryck i det tidiga 1900-talets Sverige. Siwertz dekadenta alster skulle 
därtill snart komma att göras ner i till exempel Fredrik Bööks Resa 
kring den svenska parnassen 1926 (1926) och Sven Stolpes Sigfrid Siwertz 
(1933). Stolpe beskriver Siwertz tidiga noveller: ”Novellsamlingarna 
[…] kunna knappast längre studeras utan ett leende, de äro estetiska 
fantasier utan kontakt med en modern läsares erfarenheter.”15 

Våren efter publiceringen av sin andra novellsamling, Cirkeln, 
tillbringade Siwertz i Paris. Där kom han i kontakt med Henri Bergsons 
filosofi och ändrade efter det sin litterära stil. Bergson propagerade för 
den fria viljans makt och under hans inflytande lämnade Siwertz me-
lankolin och nihilismen till förmån för den mer framåtblickande och 
positiva tematik, vilken präglar hans senare produktion.16 

13  För en utförlig redogörelse för 1800-talets bleka, bräckliga kvinnoideal, se Karin Johannissons 
kapitel ”Den kvinnliga invaliditeten”, i Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle 
(Stockholm 1994), s. 73–82.

14  En hållning som Siwertz bekräftar i memoarboken Att vara ung. Minnen (Stockholm 1949). 
Siwertz beskriver bl.a. Uppsala som ”fullt av nittiotalsekon och fin-de-siècledekadans i små-
stadsupplaga”, s. 186.

15  Stolpe 1933, s. 10. 
16  Lundberg 2000, s. 250.
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Jag vill mena att några av kvinnoskildringarna i Margot och Cir-
keln förebådar Siwertz transformation. Lundberg hävdar att ”rädslan 
för kvinnor är central […] i Siwertz novellkonst”.17 Jag ser i Siwertz 
tidiga noveller även en vilja att utveckla dekadensens gängse gestalt-
ning av kvinnan. Kvinnan kunde, just på grund av den dekadenta kon-
sten och litteraturens många schablonmässiga bilder, vara ett mycket 
slagkraftigt vapen i kampen mot konventionen, men enbart då hon 
framställdes som ett självständigt subjekt. Det sena 1800-talets många 
kvinnliga författare spelade, med sina ofta utmanande gestaltningar av 
moderna kvinnor, en betydande roll i kampen mot begränsande socia-
la regler.18 I några av sina tidiga kvinnogestalter ger Siwertz uttryck för 
den dekadenta estetikens kluvna relation till det moderna samhället 
samt till borgerlighetens ideal, normer och moral. Siwertz reformerar 
femme fatale/fragile, förvandlar stereotypen till kvinna och bidrar på 
så sätt till en för perioden allmän förnyelse.

Tusen och åter tusen bleka ansikten
”Det moderna livets djupaste problem uppstår ur individens an-
språk på att bevara sin tillvaros autonomi och egenart gentemot 
samhällets övermäktiga krafter, det historiska arvet och livsföring-
ens yttre kultur och teknik”, skriver Georg Simmel i en essä från 
1900-talets början om det moderna storstadslivet.19 

I Siwertz båda novellsamlingar innehar storstaden en nyckelroll. Ofta 
fungerar den som en plats att fly till och förlora sig i, en förfallets 
slutpunkt. Den stora staden är hos Siwertz aldrig svensk utan hans 
protagonister lämnar många gånger en trygg hemmiljö till förmån för 
Paris eller Berlin. På så sätt lämnar de också all stabilitet och vardag 
bakom sig. I de främmande städerna hotas det borgerliga och främst 

17  Lundberg 2000, s. 223.
18  Jag syftar här på verk som t.ex. Victoria Benedictssons romaner eller Anne Charlotte Lefflers 

och Alfhild Agrells dramer men listan kan göras lång. Se Heggestad 1991 eller Järvstad 2008 för 
utförliga redogörelser av 1880–1920-talets kvinnliga författares texter.

19  Georg Simmel, ”Storstäderna och det andliga livet”, i Hur är samhället möjligt? – och andra essäer 
(1903), övers. Erik af Edholm (Göteborg 1981), s. 209.
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manliga subjektets världsbild då de normer han lever efter där förlorat 
sitt värde. Det som gör storstaden så hotfull i Siwertz prosa är främst 
dess upplösning av gränser, mellan individ och massa, mellan männ-
iska och ting och mellan kön och klass.20  

Deborah Epstein Nord påpekar i Walking the Victorian Streets 
(1995) att kvinnan i den viktorianska världens stadsrepresentationer 
sexualiserades. Som kvinna kunde man i en offentlig storstadsmiljö 
aldrig smälta in som en anonym betraktare utan exponerades ound-
vikligen för andras blickar. Det framstod därför som mycket svårare för 
kvinnan att skydda sin individualitet i det offentliga rummet. I popu-
lärlitteratur och litteratur av framför allt manliga författare skildrades 
storstaden ofta som något av det värsta en kvinna kunde råka ut för.21  

I Siwertz novell ”Margot”, från samlingen med samma namn, 
berättas en lite annorlunda historia. Siwertz beskriver hur protagonis-
ten Margot genom diverse slumpartade händelser nödgas prostituera 
sig. Den ursprungliga värdegemenskapen kring Margot är skör och 
sökandet efter nya sammanhang misslyckas. I gestalten har Siwertz 
skapat ett stereotypt porträtt av en prostituerad kvinna, vilken vandrar 
genom livet helt utan eftertanke och också utan större smärta. Histori-
en om Margot slutar på väg från en bordell till en annan. 

Trots yrkesval skildras dock inte Margot bara som ”une fem-
me passante”, en projektionsyta för flanörernas och dandyernas begär, 
hon är även textens protagonist. Jag syftar här på kvinnan i offent-
ligheten så som hon skildras av Charles Baudelaire i dikten ”À une 
Passante” (1855). Att använda sig av den prostituerade kvinnan som 
protagonist var relativt populärt kring det förra sekelskiftet. I romaner 
såsom Frigga Carlbergs Vårlöften (1903), Anna Johannesdotters Den 
undre världen (1907) och Maria Sandels Virveln (1913) skildrades prosti-
tuerades livssituation utifrån ett inifrånperspektiv. Det var dock främst 
medelklassens kvinnliga författare som ägnade sig åt motivet.22 

20  Jfr Lundberg 2000, s. 193.
21  Deborah Epstein Nord, Walking the Victorian Streets. Women, Representation, and the City (Ithaca, 

N.Y. 1995), s. 176.
22  Järvstad 2008, s. 182.
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Likt den borgerlige mannen verkar också prostituerade kvinnor 
av Margots typ ha ett ambivalent förhållande till staden och massan i ti-
dens litteratur. Siwertz huvudperson åker till Paris och stadens varieran-
de miljöer gör henne för första gången medveten om sig själv som ett 
subjekt. Parallellt med detta börjar hon även för första gången att tänka 
på livet och sin livssituation, vilket i sin tur leder till känslor av ångest: 

Hon [Margot] kände plötsligt, hur förfärande många människorna  
äro. Öfverallt såg hon dem, tusen och åter tusen bleka ansikten  
under trottoarernas träd, i butikerna, på omnibustaken. Och åt alla 
gaf hon något af sin egen ångest.  Hon anade, att det var samma 
vind, som rörde allt likt oroliga vågor. Hon själf var bara våg bland 
vågorna. Hon famlade rådvill i detta, drunknade, blef till intet.  
(Siwertz 1906, s. 58)

 
Siwertz skildrar hur subjektet på samma gång etableras och utplånas 
av det brokiga, röriga stadslivet, hur jaget både förstärks och löses upp. 
Själva staden blir i ”Margot” till ett subjekt, vilket omvandlar männ-
iskan till ett objekt. Paris fungerar inte som en bakgrund för Margots 
agerande utan styr hennes handlingar. Staden löser upp alla entydiga 
värden och även Margots inre påverkas av detta sönderfall när hon 
blir ”till intet”. Likväl är det Margots känsla av urartning som proji-
ceras på stadsrummet. Individen har en möjlighet att förverkliga sig 
själv i massan men kan lika gärna gå under. Däri ligger tvetydigheten i 
storstadens natur, så som den beskrivs av Siwertz. Det är en miljö där 
det är mycket svårt att ”bevara sin tillvaros autonomi och egenart”.23 

Samtidigt kan en subjektiv beskrivning av stadens kaos fungera som 
ett sätt för individen att framhäva sig själv. Siwertz skildrar Paris helt utifrån 
Margots subjektiva perspektiv. Genom att förvandla staden till en projek-
tionsyta för jagets känslor och stämningar skapar Siwertz ett utochinvänt 
panoramaperspektiv på världen där individen är viktigare än massan. När 
storstaden underordnas framställningen av protagonistens känslor fram-
står den som sprungen ur henne och därmed som mindre hotfull. Siwertz 

23  Simmel 1981, s. 209.
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skildrar ett samhälle där det personliga blivit djupt förbundet med det of-
fentliga rummet vare sig det bryter sönder eller förstärker jaget.24

Margot kan sägas vara en produkt av sin samtids erfarenhet-
er och beskrivs som en stackars människa på drift i stadens kraftfulla 
strömmar. Samtidigt är det samma flöden som bidrar till gestaltningen 
av ett mer självmedvetet och reflexivt jag. Siwertz skrev sina noveller i 
en tid av förändring. Kvinnliga författare, journalister och debattörer 
intog med allt större självklarhet storstädernas offentliga rum.25 Detta 
avspeglas i porträttet av Margot, där det finns en strävan efter att skildra 
även det kvinnliga subjektets kamp för frihet i den moderna staden. 

Vårt väsen är föreställning
Idén om kvinnans naturliga fallenhet för imitation blev under 1800-talet  
en standardkliché i västerländsk kultur. Kvinnan överlag och skåde- 
spelerskan i synnerhet ansågs avspegla sin omvärld utan att någon-
sin nå en djupare förståelse för livet och människorna.26 Författare 
likt Siwertz ville gärna visa upp sina kunskaper om samtida psykologi  
genom att porträttera kvinnan som imitatör. Skådespelerskan utgjorde 
en vanligt förekommande gestalt i den samtida litteraturen där hon 
ofta fick fungera som en projektionsyta för mäns drömmar och begär.27 
På grund av sin förmåga beskrevs skådespelerskan framför allt som  
farlig för mannen, med andra ord som en förförisk femme fatale. 

I undersökningen Sorte damer (1990) beskriver Lise Præstgaard 
Andersen femme fatale som på samma gång hora och madonna, 
som motsägelsefull och skräckinjagande. I tecknandet av kvinno-
gestalten blandas sinnlighet med behärskning, kyla och styrka. Det 

24  Jfr Berman 2001. 
25  T.ex. kan man se en stadig ökning av de kvinnliga journalisterna, med namn som Klara Johan-

son och Elin Wägner, i Sverige kring förra sekelslutet. Även i skönlitteraturen försökte kvinnor 
ta plats på och lära sig bemästra storstadens gator, två exempel är Anna Brantings Staden (Stock-
holm 1902), och Elin Wägners Norrtullsligan (Stockholm 1908). Se kap. 6, ”Den problematiska 
offentligheten” i Järvstad 2008, s. 163–205.

26  För en utförligare redogörelse för kvinnotypen, se Dijkstra 1986, s. 120 ff.
27  Exempel på tidstypiska skådespelerskegestalter återfinns i bl.a. Oscar Wildes The Picture of Dori-

an Gray (1891), eller Herman Bangs Haabløse Slægter (1880). 
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är just denna dubbla natur hos femme fatale-figurens som skildras 
som farlig för mannen i skönlitteratur och konst, vilken Andersen 
undersökt.28  

I novellen ”Det hvita vinet” från Margot använder sig även 
Siwertz av skådespelerskemotivet. Siwertz skildrar en klassisk femme 
fatale-gestalt i form av en namnlös skådespelerska. Hennes personlig-
het beskrivs som en kombination av självsäkerhet och sinnlighet.29 
Hon är på samma gång gåtfull som skrämmande och den i henne 
typiska föreningen av sensualism och kyla trollbinder textens manliga 
protagonist. Han är konstnär och i och med sin förälskelse i en skåde-
spelerska förlorar han symptomatiskt nog sin förmåga att skapa. 

Som kvinnotyp blir Siwertz skådespelerska emellertid bara äls-
kad så länge hon förmår egga den manliga protagonistens fantasi, det 
vill säga så länge som hon stannar i en roll.30 ”Det hvita vinet” slutar 
med att förtrollningen genom en skarp iakttagelse bryts och skådespe-
lerskan så att säga avslöjas: 

Hennes ögon […] de ha litet bryderi med varandra. […] Det var såle-
des detta, som gifvit hennes ansikte en sådan sällsam charm, det var 
detta, som jag icke kunnat fånga och förstå, men blifvit liten och öd-
mjuk inför. […] det fanns ej längre något hos mig, som drogs hjälp-
löst till henne, nu när jag visste, hvad det var som en gång fångat mig. 
 Jag […] skyndade hem till mina penslar. (Siwertz 1906, s. 160 f.)

Därmed återfår mannen sin skaparkraft och kvinnan som tidigare synts 
honom så outgrundligt lockande förvandlas till ett estetiskt objekt 
på hans nya tavla. Enligt Lundberg skapas stabilitet i novellens slut  
 

28  Lise Præstgaard Andersen, Sorte damer. Studier i femme fatale-motivet i dansk digtning fra romantik til 
århundredskifte (København 1990), s. 18 f.

29  Se Præstgaard Andersen 1990, s. 18 ff., vars definition av femme fatale onekligen överensstäm-
mer med textens skådespelerska. Novellen behandlas också utförligt av Lundberg 2000, s. 223 f. 
Även Lundberg drar en parallell till Præstgaard Andersens definition.

30  Inte minst i en klassiker som Wildes The Picture of Dorian Gray skildras denna problematik. Jag 
tänker då på Dorian Grays relation till skådespelerskan Sibyl Vane i romanen. Dorian kan inte 
älska Sibyl när hon slutar att spela teater och skådespelerskan blir människa.
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”genom att karaktärerna träder in i de traditionella könsrollerna” igen, med 
mannen i ”rollen av skapare och kreatör” och kvinnan i den av musa.31

I sin andra novellsamling Cirkeln är Siwertz perspektiv på skåde-
spelerskan dock det omvända. I novellen ”Kaktusblomman” ifrågasät-
ter och driver Siwertz med den allmänna föreställningen om kvinnan 
som imitatör. Protagonisten Misi Graf är skådespelerska men fram-
ställs varken som passiv eller som ytlig. Snarare beskriver Siwertz en 
kvinna som är väl medveten om fördomarna kring yrket. Misi säger 
till exempel: ”Kvinnan vid teatern är alltid intressantare än mannen. 
Teatern är den enda konst, där vi små stackare äro öfverlägsna. Det är 
väl därför, att vårt väsen är föreställning, som världens suraste kritiker 
sade mig härom dagen” (Siwertz 1907, s. 198). 

I meningar likt den ovan träder en viss om inte drift med, så 
åtminstone medvetenhet om dekadensens kvinnostereotyper fram. 
Siwertz konstruerar i Misi en delvis mer nyanserad bild av en skådespe-
lerska. Siwertz skildrar en kvinna, vilken tagit sitt liv i egna händer och 
valt att ensam ta hand om sitt barn. Hennes blickar bränner ”hårda och 
stolta” (Siwertz 1907, s. 192) när hon skäller ut sin före detta älskare och 
tillika fadern till hennes barn: ”Tror du jag hade velat gifta mig med 
Frank Bergendahl, som okvädade mig, när han fick höra om barnet? 
Nej och hundra gånger nej!… Och nu är Ingrid min, förstår du, min, 
min! Du har intet med henne att skaffa” (Siwertz 1907, s. 192). Misi är 
på samma gång en modern kvinna, moder och femme fatale. Jämfört 
med skildringen av skådespelerskan i ”Det hvita vinet” är porträttet av 
Misi mer nyanserat. Skådespelaryrket beskrivs i ”Kaktusblomman” som 
just ett yrke och en konstart istället för som en naturlig kvinnosyssla. 

Siwertz visar därtill hur kvinnan precis som mannen kan bli 
medveten om sig själv som ett subjekt genom att avstå från det ytliga. 
Likt den manlige konstnären i ”Det hvita vinet” har Misi vunnit fram-
gång genom trista erfarenheter: ”Ja, genom dig [Frank] blef jag något, 
mumlade hon, du gjorde mig ensam och hård. En konstnär måste be-
lägras af lifvet, drifvas bort från sina utanverk och in till den ointagliga 

31  Lundberg 2000, s. 224.
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kärnan” (Siwertz 1907, s. 194). Siwertz lyfter istället fram självreflektio-
nen som essentiell för konstnären. För att värja sig från omgivningens 
objektifiering bör kvinnan sluta att agera likt en reflekterande spegel. 
Att konstnären måste avtäcka livet dess illusioner gör Siwertz en poäng 
av i både ”Det hvita vinet” och ”Kaktusblomman”. Misi liknar också 
konsten vid en kaktusblomma, vilken ”[b]rinnande springer […] fram 
ur den mörka väpnade stammen” (Siwertz 1907, s. 196). 

”Kaktusblomman” slutar emellertid med att löjet dör ”i smärta 
på [Misis] läppar” (Siwertz 1907, s. 200). Den hårda yta hon satt upp 
inför Frank och världen rämnar. Återigen drivs hon från ”sina utanverk” 
och kliver denna gång ur sin roll som femme fatale genom att visa sig 
känslig och svag. Älskaren tillåts på ett symboliskt plan lägga beslag på 
Misis verk och lämnar, precis som publiken på teatern, hennes bostad 
med den röda kaktusblomman i knapphålet (Siwertz 1907, s. 200).32 
Detta tilltag förändrar emellertid inte det faktum att Siwertz låter skåde-
spelerskegestalten gå från ett klichéartat objekt i ”Det hvita vinet” till ett 
skapande subjekt i ”Kaktusblomman”, från imitatör till kreatör.

En annan kvinna
I novellerna ”Kaktusblomman” och ”Tvenne världar” från Cirkeln presen-
terar Siwertz två kvinnliga gestalter, vilka på olika sätt står utanför det 
traditionella samhällets struktur. Ingrid i ”Tvenne världar” är konstnär, 
ogift och blir i novellens slut med barn. Misi i ”Kaktusblomman” är skå-
despelerska och har en utomäktenskaplig dotter. De båda karaktärerna kan 
sägas provocera både genom sin sociala position och genom sitt yrkesval. 
En kvinna, vilken frivilligt försakade livet som maka och/eller moder var 
under tiden kring 1900 kontroversiell. Precis som den dekadente mannen, 
utmanade sådana kvinnor gängse könskoder, vilket Elaine Showalter gör 
en poäng av i sin undersökning Sexual Anarchy (1990), där hon samman-
för dekadenten med den nya kvinnan i deras utmanande av normer.33 

32  Teaterpubliken beskrivs också tidigare i novellen som ”ett stort, mörkt, tusenhöfdat vidunder” 
(Siwertz 1907, s. 196), vilket hotar jaget. 

33  Elaine Showalter, Sexual Anarchy (New York 1990). Kvinnor, vilka avstod från hustu/modersrol-
len var även ett vanligt litterärt motiv i det sena 1800-talets litteratur, se Järvstad 2008, kap. 4, 
”Den äkta och oäkta modern”, s. 105–137.
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Emellertid utmanar de inte bara den borgerliga världens nor-
mer utan även den dekadenta tematikens gängse kvinnobilder. Femme 
fatale-gestalten är likt en gallblomma ofruktsam och tillåts vanligtvis 
inte spela rollen av fru eller mor.34 Inte heller den ömtåliga kvinnoty-
pen, femme fragile, utgör någon modersgestalt i det sena 1800-talets 
föreställningsvärld. De typiska kvinnorna i den dekadenta litteraturen 
är också överlag barnlösa. Som jag påpekat i anknytning till ”Kaktus-
blomman” frångår Siwertz i några av sina noveller detta mönster och 
låter den fatala eller svaga kvinnan bli mor. 

I ”Tvenne världar” berättar Siwertz om ett modernt, svenskt 
konstnärspars liv i Paris. Mannen och kvinnan i novellen skildras till en 
början som två stereotyper: Verner i form av den dekadente konstnären 
och Ingrid som en vän femme fragile, en ”skogsviol midt i en rabatt av 
dubbla, sterila praktblommor” (Siwertz 1907, s. 136).35 Ingrid beskrivs 
vidare som en trogen själ, vilken egentligen är ”alldeles för god för att 
vara konstnär” (Siwertz 1907, s. 116). Ingrid blir dock så småningom 
gravid och därmed förändras hennes roll i novellen. Hon beskrivs inte 
längre som den bildsköna, osjälvständiga violen: ”Kvinnan framför ho-
nom [Verner] växte och blef en annan. Han kände sig som en tanklös 
resande, hvilken förolämpat ett främmande lands gudom. Han förakta-
de sig själf, som varit så gränslöst blind” (Siwertz 1907, s. 145). 

I början av ”Tvenne världar” är det främst Verners tankar och 
känslor som uttrycks men i den avslutande dialogen tillåts även Ingrid 
ta plats som subjekt i texten. Bilden av henne som en enbart svag kvin-
na rämnar och i slutet av novellen befinner sig gestalten långt ifrån 
femme fragile-idealet. Utvecklingen från ömtålig till självständig går i 
novellen via den oplanerade graviditeten. 

Marshall Berman skriver i Allt som är fast förflyktigas (1987) att 
den moderna människan, som hon framställs i skönlitteraturen, hyser 

34  Med tankarna i Ola Hanssons novellsamling Sensitiva amorosa där titeln syftar just på gallblom-
mans ofruktsamma och därmed meningslösa praktfullhet.

35  Dijkstra förklarar att kvinnan skildrad som blomma var ett vanligt förekommande motiv i fin-
de-siècle kulturen. I den ömtåliga, vackra och framförallt passiva blomman personifierades ideal- 
kvinnans alla behag. Dijkstra 1986, s. 14 ff.
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en längtan efter ”att skapa och hålla fast vid något verkligt trots att allt 
förflyktigas”.36 Detta verkliga är i Siwertz novell barnet. Som konstnä-
rer har det unga paret sökt omvandla storstadens dekadens till konst, 
vilket kan sägas vara en iscensättning istället för ett konstituerande av 
värden.37 Graviditeten spränger illusionen genom att frambringa något 
konkret och gör på samma gång kvinnan till kreatör om än utifrån 
ett högst konservativt perspektiv. Det nya livet leder till ett konstitu-
erande av värden, till skillnad från parets tidigare reproduktioner av 
förfallsmotiv och iscensättningar av kärlek.

Även om Siwertz skildrar hur kvinnan växer genom att bli mor, 
framställs inte den nya rollen som särskilt positiv. Moderskapet skildras 
som begränsande för kvinnan: ”Men jag sitter här kedjad vid marken med 
min tunga väntan…” (Siwertz 1907, s. 148). Rollen som mor är i ”Tvenne 
världar” oförenlig med ett konstnärsliv. Novellen slutar också med att 
Ingrid måste lämna Paris, friheten och konsten till förmån för barnet. 

Vid en jämförelse med ”Kaktusblomman” blir en tydlig skillnad 
märkbar. Till skillnad från Ingrid växer Misi både som människa och 
som konstnär av havandeskapet: ”Jag kunde sitta långt inne i skogen 
och alldeles glömma bort mig själf, gå upp i det jag såg, bli ett med allt 
växande omkring mig. Sådana stunder lämna en sällsam behållning” 
(Siwertz 1907, s. 195). Misi är i dessa rader motsatsen till den stereo-
typa, ytliga skådespelerskan.38 Istället för att gå upp i en främmande 
roll, ett utanpåverk, går hon upp i naturen. Älskaren Frank lämnar 
förvisso Misis lägenhet med kaktusblomman som trofé, men till deras 
dotter ges han ingen som helst rätt (Siwertz 1907, s. 192). I protago-
nisten Misi Grafs person fördjupas inte bara skådespelar- utan även 
modersgestalten. Misi är, som nämnt, på samma gång ensamstående 
mor och skådespelerska. Detta är utifrån ett populärkulturellt deka-
dent sammanhang originellt och visar på en strävan mot mer nyanse-

36  Citerat efter Berman 2001, s. 11.
37  Andersen 1992, s. 18.
38  Emellertid avspeglas här inte enbart Siwertz och tidens tankar om konstnärens behov av att odla 

sin individualitet i naturlig ro och ensamhet utan även den gamla föreställningen om kvinnan 
som närmare naturen än mannen.
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rade kvinnoporträtt. Genom Misis moderskap varieras Siwertz i övrigt 
stereotypa gestaltning av skådespelerskan.

Även i novellen ”Trots allt” från Margot använder sig Siwertz av 
ett modersmotiv för att reformera sina kvinnoporträtt. Berättelsen inleds 
med att huvudpersonen Erik precis fått veta att han ska få ett barn med 
sin älskarinna Agda. Rollen som älskarinna går traditionellt sett inte ihop 
med den som mor: ”hon [Agda] var förtärande vacker, utan blygsel… 
Ingen skulle kunna tro att hon där skulle bli mor” (Siwertz 1906, s. 171).39 
Præstgaard Andersen beskriver i sin redogörelse för det förra sekelslutets 
fatala damer älskarinnan som en alltigenom sensuell och könslig kvinno-
typ.40 Agda har varit denna kvinna för Erik, men precis som i ”Tvenne 
världar” förändras mannens inställning till kvinnan i och med att hon 
ska bli mor: ”Med ens föreföll hennes blick honom så främmande. Hon 
var blifven en annan i ljuset af denna nya händelse. Ja, det var en annan 
kvinna, som satt vid hans sida, en annan kvinna, som han måste utforska, 
eröfra” (Siwertz 1906, s. 170). Siwertz skildrar sedan hur Erik fullkomligt 
misslyckas med sin föresats att erövra Agda. Erik har enbart velat äga Agda 
som ett objekt, med vars hjälp han flytt undan verkligheten. Han har 
kunnat ”dra ned gardinen för stjärnorna och frossa i hennes mjukhet med 
sina händer och lemmar och glömma tankarna” (Siwertz 1906, s. 176). 
Som blivande mor bemöter Agda honom istället först med medlidande 
för att sedan muntert, och med äventyret glittrande i ögonen, förkunna 
att hon: ”[…] far till Amerika!” (Siwertz 1906, s. 172) Erik framställs som 
fullständigt maktlös och han ges av Agda ingen rätt till sitt barn. 

När Agda väljer att dels åka till Amerika, närmare bestämt till 
New York, och dels lämna bort sitt barn till rika släktingar lämnar hon 
två begränsande kvinnoroller. Siwertz skapar i henne en kvinnogestalt, 
som varken förlikar sig med dekadensens eller med borgerskapets givna 
roller, som varken vill vara sköka eller mor. 

39  Meningen ”Ingen skulle kunna tro att hon där skulle bli mor” finns dock inte med i origi-
nalupplagan av Margot utan har lagts till i 1918 års upplaga. Jag väljer att ta med meningen för 
att den i detta fall belyser en tanke som är typisk för novellens motiv och därtill passar väl in i 
mitt resonemang.

40  Præstgaard Andersen 1990, s. 19.
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Dock var det svårt att leva som självständig kvinna kring 1900, 
också i New York drivs Agda in i rollen som objektifierad älskarinna. I no-
vellens slut har alla Agdas storslagna drömmar gått i kras. Besvikelsen har 
emellertid fått henne att, med Misis ord från ”Kaktusblomman”, själv fly 
”sina utanverk” (Siwertz 1907, s. 194). I Siwertz skildring är denna föränd-
ring och insikt också nödvändig för att Agda ska kunna ta plats i texten 
som ett subjekt. I novellens första del (Siwertz 1906, s. 169–180) har hon 
enbart gestaltats som ett objekt, vilket Erik vill erövra och äga medan hon 
i dess andra avsnitt (Siwertz 1906, s. 180–196) själv tänker och handlar.

Skildringar av problematiken kring kvinnans personliga fri-
görelse var vanliga i det sena 1800- och tidiga 1900-talets litteratur.41 
Emellertid var det inte ett ämne som i någon större utsträckning be-
handlades av tidens dekadenta författare. Att Siwertz väljer att skildra 
ett öde likt Agdas visar på författarens vilja att frångå den dekadenta 
tematikens motivsfär och närmare undersöka kvinnans roll i samti-
den. Gestaltningen av henne förändras som synes i och med att hon 
blir gravid. Genom att låta älskarinnan bli mor undviker Siwertz till 
viss del den dekadenta tematikens stereotyper. Det finns emellertid en 
tydligt framträdande ambivalens i Siwertz skildring av det kvinnliga 
subjektets frigörelse, vilken avspeglar tidens tankar om den moderna 
kvinnan som ett hot mot familjen och patriarkatet.42 Kvinnans främsta 
uppgift ansågs fortfarande vara att ägna sig åt hem och barn.43 Däri 
ligger säkerligen orsaken till Siwertz vacklande gestaltning av modern. 

Vi ha inte alltid spegeln för vårt koketteri
I Margot och Cirkeln finns ett återkommande men varierat spegelmo-
tiv. Siwertz gestaltar dels idén om kvinnan som mannens reflektion 
men använder sig också av den i fin-de-sièclekulturen så rikt förekom-
mande bilden av kvinnan framför spegeln. 

41  Järvstad 2008, s. 163 f.
42  Se Sally Ledger “The New Woman and the crisis of Victorianism”, i Cultural politics at the fin-

de-siècle, ed. Sally Ledger & Scott McCracken, (Cambridge 1995). Ledger skriver att den nya 
kvinnan bl.a. framställdes som ett hot mot moderskapet, s. 23.

43  Jfr Johannison 1994, s. 17. 
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Dijkstra skriver i Idols of Perversity att kvinnan ofta liknades vid 
månen, vilken i form av solens spegelbild fick symbolisera kvinnans åter-
spegling av mannen. Han visar vidare att även kvinnor som speglade sig 
var ett frekvent förekommande ämne i tidens dekadenta och symbolistis-
ka bildkonst.44 Enligt Dijkstra framställdes kvinnan framför spegeln som 
både fascinerande och farlig då hon hellre studerade sin egen reflektion 
än efterbildade sin make eller älskare. Att kvinnans spegeltittande kunde 
leda till självmedvetenhet framställdes i konsten som ett kittlande hot.45  

I ”Tvenne världar” skildrar Siwertz efterdyningarna av huvud-
personernas första sexuella samvaro så här:

Han [Verner] såg sig själf i hennes [Ingrids] blick, som glänste mot 
honom strålande och beslöjad, djup och tom. Blott sig själf såg 
han med förvridna drag och feberheta kinder. Han kände att hon 
seglade ut med svällda segel på sin kärleks haf. Men själf låg han 
kvar i hamnen […]. Ännu i rusets hetaste domning frågade och 
svarade det inom honom med hemsk klarhet, som när två speglar 
ställda mot hvarandra ger ett oändligt perspektiv. Han såg djupt  
in i sig själf och ryste. (Siwertz 1907, s. 126 f )

Siwertz beskrivning av Ingrid är här typisk för det spegelmotiv, vil-
ket Dijkstra beskriver. Kvinnans åtrå framställs som personlighetsut-
plånande och Ingrid omvandlas under samlaget till en spegel, vilken 
enbart projicerar mannens känslor. Samtidigt förvandlas hon till en 
madonnafigur, lika ouppnåelig som månen. Hon skildras som såväl en 
reflektion av mannen som ett objekt slutet i sig själv. Det är i grund 
och botten en traditionell framställning av erotik där kvinnan, på 
grund av sin passiva roll, tvingas rikta sin sexualitet inåt. 

Siwertz ger i citatet ovan även uttryck för tanken om den kvinn-
liga sexualiteten som starkare och farligare än mannens, vilken var en 

44  Dijkstra 1986, kapitlet ”Women of Moonlight and Wax; the Mirror of Venus and the Lesbian 
Glass”, s. 119–160. Dijkstra hävdar att näst intill ingen konstnär lät bli att behandla spegelmo-
tivet kring förra sekelslutet, s. 139.

45  Dijkstra 1986, s. 135 ff. Dijkstra påpekar vidare att många societetskvinnor själva valde att låta 
sig porträtteras framför spegeln för att framstå som självmedvetna och fatala, s. 141. En av 
femme fatale-gestaltens egenskaper var för övrigt självfallet fåfänga. 
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vanligt förekommande idé vid tiden för novellens tillkomst.46 Verner 
lämnas ”kvar i hamnen” på grund av sitt intellekt och sin förmåga att 
ställa frågor och söka svar. Siwertz gestaltar hans förstånd som hin-
drande honom från att hänge sig helt åt känslan. Mannen framstår 
därmed som ett offer för sin egen självmedvetenhet. Siwertz skildrar 
i Verners oförmåga en eventuell nackdel i att använda kvinnan som 
spegel. Den grekiska myten om Medusa var ett återkommande inslag i 
dekadent konst och litteratur och även Siwertz novell för tankarna till 
gorgonens dödliga ögon.47 Det förra sekelslutets män strävade enligt 
Dijkstra efter att få sina älskarinnor att ”krossa sina speglar” och bli till 
självförintande reflektioner av mannen.48 Emellertid kunde spegeln i 
älskarinnans ögon visa sig vara lika farlig som den i Medusas. Motivet 
ger därför, som hos Siwertz, ofta uttryck för en kluvenhet. 

I ”Kaktusblomman” finns ett helt annat slags spegelmotiv. Där 
berättar protagonisten Misi om när hon efter födseln av sitt oäkta barn 
stod vid en spegel och såg in i sitt eget ansikte: ”Det var något nytt i 
ögonen. Ja, du ler, men vi ha inte alltid spegeln för vårt koketteri. Vi 
ha så svårt att förstå oss själfva, men i den kunna vi afläsa några af våra 
hemligheter” (Siwertz 1907, s. 195 f.). 

Enligt Dijkstra såg sig kvinnorna oupphörligen i spegeln i det 
förra sekelskiftets konst, just för att som Misi förstå sig själva. Dijkstra 
menar vidare att tidens konstnärer många gånger utgick från att kvin-
nan enbart kunde identifiera sig utifrån sitt kön eller genom att helt 
uppgå i mannens starkare väsen. På grund av det måste hon, för att 
inte förlora sig själv, ständigt se sin egen reflektion.49 I ”Kaktusblom-
man” präglas emellertid spegelepisoden av något annat. Misi tittar för 
att bekräfta en utveckling och förändring hos sig själv som människa 
och inte för att verifiera sitt kvinnliga yttre.

46  En tanke som bl.a. Johannisson 1994, behandlar, s. 63, men som även Siwertz återkommer till 
i främst novellerna ”Margot” och ”Soldaten Maria”.

47  Medusamotivet i svensk sekelskifteslitteratur har bl.a. Ahlund 1994 undersökt men Dijkstra 
nämner det självfallet i anknytning till spegelmotivet. 

48  Dijkstra 1986, s. 135.
49  Dijkstra 1986, s. 132 ff.
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Siwertz ombildar motivet ytterligare i novellen ”Trots allt” 
där ännu en spegelscen förekommer. Agda lämnar, som jag tidigare 
nämnt, i novellens början Sverige och kärleken för drömmen om ett 
bättre liv i Amerika. I citatet nedan är hon tillbaka i Stockholm, olyck-
ligt gift och desillusionerad, men samtidigt också rik på erfarenheter 
och mognare. Ensam i sin stora stadsvåning ställer sig Agda framför 
spegeln och ser ”länge in i sitt eget ansikte”: 

Det var ungt, farligt, utan ödmjukhet, hon förstod det icke, det var 
en mask, som inte passade till hennes innersta.
 Hon klädde af sig framför spegeln. Och hon tyckte, att hon  
hatade sin hals och sina axlar, därför att de voro hvita och mjuka 
och därför att de tillhörde honom, som hon hatade. (Siwertz 1906, 
s. 181)

Den farliga och högmodiga femme fatale, som Agda ser i spegeln, är 
enbart en roll hon spelar och en mask hon tar på sig. Man kan säga att 
Siwertz i dessa textrader klär av stereotypen och visar upp subjektet där 
under. Därtill klär Agda rent bokstavligt av sig framför spegeln. Hon 
varken krossar den eller koketterar framför den. Istället visar spegeln upp 
den vackra yta och kropp som hon saknar rätt till, som alltid ägs av 
betraktarens öga. Agda utvecklas till ett subjekt framför glaset istället för 
till den ”ondskans blomma”, vilken mycket av samtidens konst ansåg att 
spegeln förledde kvinnan till att bli.50 

En annan Siwertz
Sigfrid Siwertz är inte en författare som brukar förknippas med nytän-
kande eller ens med dekadens.  Han är främst ihågkommen för pojk- 
och äventyrsskildringen från ungdomsboken Mälarpirater (1911), för 
den djupa pessimismen i familjeromanen Selambs (1920) samt för åren 
i Svenska Akademien.51 Jag har med föreliggande artikel sökt belysa 
Siwertz tidiga novellistik utifrån frågor om tradition och förnyelse.

50  Dijkstra 1986, s. 138.
51  1932–1970, stol 4.
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Siwertz vacklar i Margot och Cirkeln mellan stereotypa och mer 
sammansatta gestaltningar av kvinnor. Han både bekräftar och perfo-
rerar den dekadenta tematikens kvinnoschabloner. Som jag har velat 
visa beskrivs kvinnan i mycket av den dekadenta konsten och litteratu-
ren på ett klichéartat sätt. Dekadensen har också som litterär tematik 
sina tydliga begränsningar, i synnerhet när den är så deterministisk 
som hos Siwertz. Via ett bejakande av de mer konstruktiva aspekterna 
av det moderna samhället kan emellertid litterära subjekt likt Margot, 
Misi och Agda, med Simmels ord, åtminstone till viss del ”bevara sin 
tillvaros autonomi och egenart”.52

I sina kvinnogestalter frångår Siwertz den dekadenta tematikens 
stereotyper och bygger istället vidare på den reformering av kvinnans 
roll i litteraturen som bland andra det sena 1800-talets genombrotts-
kvinnor startat.53 De ofruktsamma gallblommorna från Ola Hanssons 
80-talsnoveller, Herman Bangs eller Oscar Wildes fatala skådespeler-
skor och hora/madonnaschablonen transformeras. I gestalterna Agda 
från ”Trots allt” och Misi från ”Kaktusblomman” sammanför Siwertz 
borgerlighetens och dekadensens kvinnostereotyper och utmanar där-
med gängse sfärs stereotyper. Dessa två kvinnor går från projektioner 
för mannens begär till subjekt i deras egen värld. 

Samtidigt är det tydligt att utvidgandet av kvinnans spelrum 
inte sker utan motstånd från författarens sida. Siwertz står och väger 
mellan banalitet och förnyelse, mellan att ytterligare befästa eller rase-
ra för läsaren välbekanta motiv. Siwertz lämnar likväl den dekadenta 
tematikens gängse kvinnobilder när han ger Margot rätten att projicera 
all sin olycka på stadsrummet, låter Agda klä av sig framför spegeln 
och läsaren samt beskriver Misis lyckade kombination av konstnärsrol-
len med den som mor. Kvinnorna i Siwertz noveller reser till storstäder 
och främmande länder, lär sig av livet, utvecklas och växer. De visar 
vägen ut ur sekelskiftets nihilism och förebådar genom sin handlings-
kraft även Siwertz författarskaps senare förändring.

52  Simmel 1981, s. 209.
53  Se Heggestad 1991 för utförlig redogörelse av det moderna genombrottets kvinnor.
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BÄTTRE RUSTAD ÄN DE ANDRA? 

År 2011 hade det gått hundra år sedan Mälarpirater (1911) för första 
gången hamnade på bokhandelsdiskarna. Sigfrid Siwertz kortroman 
om Georgs, Eriks och Fabians sommarseglats brukar betraktas som en 
av svensk litteraturs bästa pojkskildringar, möjligen med viss konkur-
rens av Bertil Malmbergs Åke och hans värld (1924) och Fritiof Nilsson 
Piratens Bombi Bitt och jag (1932). Men trots statusen som minor clas-
sic och trots att den under flera decennier närmast var ett obligato- 
rium i de svenska läroverkens litteraturläsning, har Mälarpirater aldrig 
ägnats en egen vetenskaplig studie och bara i ett par fall berörts ur ett 
genusperspektiv.

I denna studie vill jag därför analysera Mälarpirater med ut-
gångspunkt i samtida maskulinitetsforskning med inriktning mot 
pojkar, ett fält som erbjuder flera fruktbara ingångar till Siwertz text. 
Här tänker jag främst ta hjälp av den diskurs som Kenneth B. Kidd 
i Making American Boys (2004) benämner boyology, som jag tidigare 
sökt omsätta till svenska förhållanden i artikeln ”En mild vilde. Några 
nedslag i svensk pojkologi”.1 Pojkologin beskrivs av Kidd som ett klus-
ter av idéer med vissa gemensamma drag, vilka i korthet går ut på en 
positiv grundsyn på de vilda pojkåren. Dessa idéer fick sitt genombrott 
i det tidiga 1900-talets rådgivningslitteratur, handböcker där det hand-
lade mindre om att straffa och mer om att vägleda pojkarna, vädja till 
deras förnuft; man talade om the gentle savage.2

Vidare kommer jag ta stöd i den amerikanske historikern E. Ant-
hony Rotundos idéer om en pojkarnas egen subkultur som växer fram 
under 1800-talet, vilken är starkt förknippad med vissa territorier. Rotun-
do avser en social sfär som var separerad både från ”the domestic world of 
women, girls, and small children and from the public world of men and 
commerce”; en pojkarnas egen nation med sina egna normer och regler.3 

1  Magnus Öhrn, ”En mild vilde. Några nedslag i svensk pojkologi”, Fält i förvandling. Genusveten-
skaplig litteraturforskning, red. Eva Heggestad, Anna Williams & Ann Öhrberg (Möklinta, 2013).

2  Kenneth B. Kidd, Making American Boys. Boyology and the Feral Tale (Minneapolis/London 2004), s. 55.
3  E. Anthony Rotundo, ”Boy Culture: Middle-Class Boyhood in Nineteenth-Century America”, 

Meanings of Manhood. Construction of Masculinity in Victorian America, ed. Mark C. Carnes & 
Clyde Griffens (Chicago/London 1990), s. 15.
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Även om Rotundos pojkland var beläget i det viktorianska Amerika, har jag 
i ett par artiklar visat att liknande territorier erövrades i den svenska barn- 
och ungdomslitteraturen, om än något senare än i USA.4

Syftet är således att med hjälp av begreppen pojkologi och pojk- 
landet studera konstruktionen av pojken/pojkarna i Siwertz text och att 
problematisera Georgs pojkdomsäventyr som en nödvändig fas i hans 
manligblivande.

Med tanke på att det är en roman som ömsom betraktats som 
en ungdomsbok och ömsom som vuxenlitteratur förs inledningsvis 
en receptionshistorisk diskussion – och med tanke på att romanen har 
kommit i en mängd olika utgåvor och har en hundraårig utgivnings-
historia beskrivs även hur denna pendling ter sig paratextuellt.

Den vetenskapliga receptionen och kritiken
Vid en studie av den samlade receptionen av Mälarpirater utkristallise-
rar sig två dominerande förhållningssätt, som ömsom samsas, ömsom 
kolliderar, ömsom är allenarådande. Antingen koncentrerar man sig på 
att den är en litterär gestaltning av Henri Bergsons viljefilosofi i utveck-
lingsromanens form (en vuxenbok) eller att det är en äventyrshistoria 
i Mark Twains anda (en ungdoms- och/eller pojkbok) – eller både och. 

De som tycks ha haft minst problem med romanens dubbla 
tilltal är recensenterna, som överlag var mycket positiva. Längst fram i 
hyllningskören stod dåtidens mest inflytelserika kritiker: Fredrik Böök 
och John Landquist (då ännu sams). Detta fick till följd att Bonniers 
tryckte deras recensioner och använde som säljmaterial, med titeln Två 
uttalanden om Sigfrid Siwertz’ Mälarpirater. Bööks utgångspunkt är att 
det rör sig om vuxenlitteratur: ”Boken handlar först och främst om 
Mälaren och den svenska sommaren.”5 Efter att ha uppehållit sig vid 
det naturlyriska kommer Böök, via Geijer, Homeros och Goethe, fram 

4  Magnus Öhrn, ”I pojklandet. En första kartläggning av pojkarnas territorium i svensk barn- och 
ungdomslitteratur”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2009:1 och ”Från mammas kjol till pappas 
like. Pojkdomens livslinje i äldre svensk barnlitteratur”, Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och 
sexualitet, red. Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson (Göteborg/Stockholm 2010).

5  Fredrik Böök & John Landquist, Två uttalanden om Sigfrid Siwertz’ Mälarpirater (Stockholm 1911), s. 3.
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till att ”Mälarpirater är en studie öfver gosshumöret och ynglinga- 
åren”.6 Landquist närmar sig istället boken från motsatt håll, som när 
han anser att ”Mälarpirater är en äfventyrsbok”.7

I sin studie om Siwertz kanonisering konstaterar Peter Forsgren: 
”En dominerande uppfattning bland kritikerna är att den [romanen] 
kombinerar pojkbokens äventyrshandling (såväl Huckleberry Finn som 
Tom Sawyers nämns) med bildningsromanens tematisering av manlig 
utveckling och mognad.”8 Forsgren menar att endast en kritiker avviker 
från denna läsart, nämligen den enda kvinna han funnit bland recen-
senterna: Vera von Kræmer i Social-Demokraten. Förutom att hon ensam 
understryker att läsarten är pojkarnas är hon den enda som anlägger 
ett klassperspektiv, genom att hävda att porträttet av Fabian präglas av 
”klasshat”.9 (Vid min granskning av bokens mottagande dyker dock yt-
terligare en kvinna upp, Gurli Linder i Dagens Nyheter, som i likhet med 
von Kræmer läser Mälarpirater som en pojkbok, se nedan.)

I senare, mer vetenskapliga sammanhang, etablerar Böök och 
Landquist den bergsonska läsarten av Mälarpirater. I Resa kring svenska 
parnassen 1926 (1926) söker Böök visa på Bergsons förlösande inver-
kan på Siwertz, han menar att romanens Georg tillägnar sig ”det nya 
evangelium som förkunnades i en lärosal på Collège de France”, och 
avslutar: ”Georg Schaléns filosofi kan man kalla aktivism.”10 I en artikel 
i BLM 1932 inleder Landquist med att understryka Bergsons inflytan-
de: ”’Mälarpirater’ är det fina och fulländade första resultatet av dennes 
filosofis vandring genom hans känslo- och tankeliv.”11 Hyllningen från 
recensionen utvidgas här med närmast nazistisk retorik (Landquist var 
vid denna tid politisk redaktör vid Aftonbladet), i det han menar att 
boken visar på ”en ny tids kult av friluftslivet och framför allt den raska, 

6  Böök & Landquist, 1911, s. 7.
7  Böök & Landquist, 1911, s. 11.
8  Peter Forsgren, ”Manlig, bildad och med ett klart intellekt. Sigfrid Siwertz och det tidiga 

1900-talets litterära institution”, Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, 
red. Mats Malm & Lisbeth Stenberg (Stockholm/Stehag 2007), s. 410 f.

9  Forsgren, 2007, s. 417.
10  Fredrik Böök, Resa kring svenska parnassen (Stockholm 1926), s. 181.
11  John Landquist, ”Sigfrid Siwertz femtio år”, BLM 1932:1, s. 8.
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rättsinniga och hårda pojkviljan, härdad av friluftsliv och blickande mot 
framtiden.”12

Det finns dock de som ifrågasätter hur pass plausibel en sådan 
läsning är. Sven Stolpe anser 1932 att intrycken från Bergson är ganska 
små, eftersom Siwertz här ”dragit sig undan de två stora konflikterna: 
mannens möte med kvinnan och hans möte med samhället.”13 Istäl-
let lyfter han fram den som pojkbok, en skildring av den pojkaktiga 
livsglädjen och humorn, men även ”den enkla men spännande intri-
gens alla förvecklingar, äventyren, jakterna, slagsmålen och den snabba 
men fina belysningen av viljans födelse i ett fräscht pojksinne”.14 Inte 
heller Erik Hjalmar Linder anser att Mälarpirater är något riktigt bra 
exempel på en bergsonsk uppgörelse med flanörsidealet. I sin artikel 
”Sigfrid Siwertz och vattenandarna” (1947) kallar han istället huvud-
personerna för ”vattenflanörer”, och fortsätter: ”De unga pojkar som 
ger sig till sjöss i Mälarpirater […] tar visserligen stora risker, även 
livsrisker, men de har intet mål, de lägger till var det passar sig och tar 
dagen som den kommer.”15

I Christer Jacobsons avhandling På väg mot tiotalet (1961) blir 
krocken mellan läsarterna tydlig. Han anser att romanen på ytan är 
”en spännande och medryckande pojkbok, men på ett djupare plan 
ett uttryck för en förändrad livsåskådning.”16 Föga förvånande är det 
sedan detta ”djupare plan” som studeras i vad som utvecklar sig till 
en bergsonläsning av Siwertz text. Jacobson menar att det väsentliga i 
Georgs och Eriks mognad är att de ödmjukt träder tillbaka till samhäl-
let: ”Flanörtillvaron är ett passerat stadium och nu gäller det att verka i 
samhället och i det skall också den nya livsfilosofin komma till nytta”.17

I de litteraturhistoriska handböckerna understryks Bergsons 
inflytande, men efterhand knyts romanen till pojkbokstraditionen, 

12  Landquist, 1932, s. 9.
13  Sven Stolpe, Sigfrid Siwertz, Studentföreningen Verdandis småskrifter; 361 (Stockholm 1932), s. 23.
14  Stolpe, 1932, s. 21.
15  Erik Hjalmar Linder, ”Sigfrid Siwertz och vattenandarna”, Svensk litteraturtidskrift 1947:3, s. 104.
16  Christer Jacobson, På väg mot tiotalet. Två studier. Några principfrågor i svensk litteraturkritik 1900-

1910. Viljeproblemet i svensk litteratur 1900–1910, diss. (Uppsala 1961), s. 189.
17  Jacobson 1961, s. 199.
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främst via jämförelser med Twain. Det senare blir därefter en mer do-
minerande läsart hos handboksförfattarna och mot slutet sker ett tyd-
ligt ifrågasättande av bokens moral. 

I Svensk litteraturhistoria (1948) ser E. N. Tigerstedt Mälarpirater 
som ett utslag av Bergsons och Landquists viljefilosofi.18 Linder ger i 
Fyra decennier av nittonhundratalet (1949) en komprimerad version av 
ovannämnda artikel, det vill säga ifrågasätter Bergsons närvaro. Den 
första av handboksförfattarna att jämka läsarterna är Alrik Gustafson 
i Den svenska litteraturens historia. 1900-talet (1963), där han menar att 
Mälarpirater är ”ett slags svensk Huckleberry Finn, där Siwertz förmåga 
att skildra pojkårens sjöromantik” delvis beror ”på hans intellektuella 
bergsonska intressen.”19 Om Nils Åke Sjöstedt håller fast vid Berg-
sonlinjen i Lennart Breitholtz Epoker och diktare (1972), intar Gunnar 
Brandell i Svensk litteratur 1870–1970 (1974) en liknande inställning 
som Gustafson, dock vill han byta den franske filosofen mot en tysk:  
”i tillämpning passar det bättre ihop med Nietzsche och Mark Twain”.20 

Bernt Olsson och Ingemar Algulin är måhända de sista som drar i 
tråden från Bergson, vilket sker i Litteraturens historia i Sverige (1987), 
där Mälarpirater betraktas som en ”förkunnelse av viljans och ansvars- 
känslans betydelse för personlighetsdaningen.”21 

Härefter sker en svängning där romanens ideologiska stoff ifrå-
gasätts av handboksförfattarna. Tydligast är detta hos Conny Svensson 
i Den svenska litteraturen (1989), där han blir den förste efter Vera von 
Kræmer att anlägga ett klassperspektiv: ”Genom den politiska tenden-
sen får Mälarpirater en annan social rollfördelning än de mest kända 
berättelserna om pojkar på temporär flykt undan skolans och hemmets 
värld. Huckleberry Finn och Bombi Bitt är liksom Fabian söner av un-
derklassen, men de förmedlar äventyr och livskunskap till sina välarta-

18  E. N. Tigerstedt, Svensk litteraturhistoria (Stockholm 1948), s. 473.
19  Alrik Gustafson, Den svenska litteraturens historia. 1900-talet (Stockholm 1963), s. 30.
20  Gunnar Brandell, Svensk litteratur 1870–1970. Från 1870 till första världskriget (Stockholm 1974), s. 346.
21  Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige (Stockholm 1987), s. 387.
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de kamrater – och de äger sina författares sympati.”22 Även Göran Hägg 
ifrågasätter moraliteterna, men menar i Den svenska litteraturhistorien 
(1996) att Mälarpirater ändå är en av våra stora klassiker: ”Romanens 
styrka är istället spänning, miljöskildring och trevnad.” Hägg tillhör de 
som med emfas planterar Mälarpirater i pojkbokstraditionen: ”Mycket 
är läsefrukter från Mark Twain omplanterade i svensk miljö.”23

Det ska dröja fram till senare år innan Mälarpirater behandlas 
vetenskapligt ur ett genusperspektiv. I den tidigare nämnda artikeln av 
Peter Forsgren visas hur anmälningarna av romanen mynnar ut i ”ett 
slags ideal manlighet”, vilken ”beskrivs med hjälp av ord som ’ansvar’, 
’kraft’, ’balans’ och ’harmoni’.”24 Och i ”Äventyrets maskulina geo-
grafi. Sigfrid Siwertz och mellankrigstidens borgerliga reseskildring” 
(2008) ser Olle Widhe ingen tydlig motsättning mellan Bergsons vil-
jefilosofi och romanens karaktär av pojkboksäventyr, tvärtom menar 
han att de är utslag av en och samma manlighetsdiskurs: ”Dramats 
handlingsfilosofi gestaltas med andra ord i omedelbar anslutning till 
en manlig identitetsutveckling, och man kan se att författarskapet 
därefter, gång på gång, iscensätter ett sådant förlopp genom en lös 
förening av äventyrsberättelsen och utvecklingsromanens traditionella 
former.”25

Vänder man sig till barnlitteraturforskningen syns inga spår av 
Bergson, istället präglas dess läsningar av didaktiska perspektiv, fram-
för allt hur man ska förhålla sig till motivet ungdomsbrottslighet. Till 
att börja med var dock förhållandet till romanen okomplicerat och 
positivt. Redan när boken kom för första gången ansåg Dagens Nyhe-
ters barnbokskritiker Gurli Linder i sin anmälan att den var ”lämplig 
pojklektyr”.26 Detsamma gäller i Greta Bolins och Eva von Zweigbergks 
Barn och böcker (1945), där Bolin ger romanen följande, något glättiga 

22  Conny Svensson, ”Tiotalets borgerliga realister”, Den svenska litteraturen. 4. Den storsvenska gene-
rationen 1890-1920 (Stockholm 1989), s. 168.

23  Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm 1996), s. 425.
24  Forsgren, 2007, s. 411.
25  Olle Widhe, ”Äventyrets maskulina geografi. Sigfrid Siwertz och mellankrigstidens borgerliga 

reseskildring”, Edda 2008:2, s. 123.
26  Gurli Linder, ”Pojkböcker”, Dagens Nyheter 20/12 1911.
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beskrivning: ”Det är en frisk och levande bok om tre pojkar, som seglar 
runt Mälaren med en lustjakt, gör strandhugg överallt, klår varandra 
och lever rövare, men allt slutar till sist i frid och harmoni – en livsbeja-
kande skildring.”27 Även Lorentz Larson rekommenderar Mälarpirater i 
Böckernas lustgård (1957), i synnerhet till barn mellan 13 och 16 år som 
vill läsa ”om pojkars problem, även när det gäller lag och rätt”.28

Romanens kriminella motiv och hur de behandlas i texten 
blir därefter ett återkommande spörsmål. Eva von Zweigbergk är 
knappast odelat positiv till romanen i Barnboken i Sverige 1750–1950 
(1965), där Fabian ses som en ”hänsynslös ungdomsbrottsling”, vilken  
det är ”riskabelt att glorifiera” och boken ”innehåller mycken karika-
tyr, mycken grymhet och hjärtlöshet”.29 Även Göte Klingberg tar upp 
Siwertz bok som ett exempel på skildringar av ungdomsbrottslighet 
i sin Barn- och ungdomsboken förr och nu (1968), och i likhet med von 
Zweigbergk menar han att allt kan lastas Fabian: ”Det är han som 
leder dem på orätta vägar.”30 I Ord och bilder för barn och ungdom III. 
Ungdomslitteraturen (1994) ses den som exempel på ”ungdomars själv-
ständighetssträvan” och som just ett tidigt exempel på motivet ung-
domsbrottslighet, men det konstateras också att Siwertz ger uttryck 
för ”tydliga klassfördomar”.31

Möjligen var det just dessa klassfördomar som bidrog till att 
intresset för Mälarpirater svalnade under 1970-talet, vilket märks i råd-
givningslitteraturen. I 1968 års upplaga av Böckernas lustgård har den 
plockats bort och nämns inte heller i någon av de tre olika utgåvorna 
av Läsning för barn (1971, 1976 & 1978). Förhållandet tycks vara det 
samma idag, den lyser med sin frånvaro både i Brita Graumanns och 
Britt Långbergs Böcker som killar gillar (1998) och i Ann Boglinds & 
Anna Nordenstams lärobok Från fabler till manga (2010).

27  Greta Bolin & Eva von Zweigbergk, Barn och böcker (Stockholm 1945), s. 133.
28  Lorentz Larson, Böckernas lustgård (Stockholm 1957), s. 25.
29  Eva von Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750-1950 (Stockholm 1965), s. 426.
30  Göte Klingberg, Barn- och ungdomsboken förr och nu (Stockholm 1968), s. 190.
31  Lars Furuland, Mary Ørvig & Sonja Svensson, Ord och bilder för barn och ungdom III. Ungdomslit-

teraturen. Historik, kommentarer, texturval (Stockholm 1994), s. 126.
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Utgivningshistorik
Mälarpirater har kommit i flera olika upplagor och i en rad olika 
nytryck. Lägger man dessa framför sig ger utgivningen ett ambivalent 
intryck, en bokprodukt som ömsom riktar sig till en yngre publik, 
ömsom till en äldre och emellanåt söker attrahera båda målgrupperna.

Den första kom 1911 på Albert Bonniers förlag med omslag 
och vinjetter av Axel Törneman. Även om man redan vid denna tid 
sökte sälja vuxenböcker med kolorerade omslagsillustrationer, så an-
tyder Törnemans vinjetter att man även sökte en yngre publik. Den 
fjärde upplagan av boken, som kom 1917, trycktes dock utan vare sig 
omslagsillustration eller vinjetter och ingick i Bonniers billighetsserie 
85-öres böcker, ihop med titlar av Kipling, Jack London och ”Fedor 
Dostojewski”, vilket antyder att man riktade sig till en blandad publik.

Nästa upplaga, som gavs ut 1923, har heller inga illustrationer 
eller någon omslagsbild, det vill säga inget som signalerar att den vill 
tilltala en ungdoms- eller pojkpublik. År 1927 paras Mälarpirater ihop 
med novellen ”Mälarbröder”, från samlingen De gamla (1909), och ges 
ut i serien ”De nya berättarna. Ur Sveriges litteratur 1900–1925. Urval 
och redigering av Fredrik Böök”, och hela volymen får titeln Mälar-
berättelser. Till denna skriver Böök en inledning där Henri Bergsons 
inflytande understryks, vilket citerats ovan: ”Georg Schaléns filosofi 
kan man kalla aktivism.”32 Den tillfogade novellen och Bööks förord, i 
kombination med att utgåvan saknar illustrationer, ger vid handen att 
man vid denna tid främst vände sig till en bildad och vuxen allmänhet.

Den utgåva som kom i flest nytryck och som därmed för 
många kanske är den mest välbekanta är den som första gången gavs 
ut 1939 och sedan kom i nya utgåvor 1948, 1953, 1955 och 1962. 
Den är illustrerad med Torsten Schonbergs lätt karikatyrartade bilder, 
något som skvallrar om att förlaget främst riktade sig till en ung-
domlig publik. Den första upplagan trycktes även i folio, något som 
ytterligare understryker att man tog sikte på en yngre läsekrets. Det är 
också under denna period som Mälarpirater flitigt förekommer i sko-

32  Fredrik Böök, ”Inledning”, Sigfrid Siwertz, Mälarberättelser (Stockholm 1927), s. 5.
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lans litteraturundervisning, något som förlaget förmodligen är fullt 
medvetna om.

Parallellt med denna gav även Bonniers ut boken i serien Nu-
tidsromaner 1945, nu utan illustrationer och med segelbåt i solned-
gång (av okänd konstnär) på omslaget. I denna serie ingick bland annat 
Eyvind Johnsons Nattövning, Marika Stiernstedts Attentat i Paris och 
Fritiof Nilsson Piratens Bombi Bitt och jag. Paratexten ger här intrycket 
av att man också vill fånga en äldre publik, något som förstärks när 
man på baksidestexten läser att det är en konstnärlig bok som också 
handlar om ”den fagra Mälarens blånande fjärdar”. Samtidigt finns en 
medvetenhet om att Mälarpirater är en allåldersbok, vars ”läsare må vara 
man eller kvinna, ung eller gammal.”

Nästa utgåva från Bonniers kommer 1963, med ny upplaga 1969. 
Denna gång ingår den i serien De odödliga ungdomsböckerna tillsam-
mans med titlar som Djungelboken, Onkel Toms stuga, Den siste mohikanen 
och Skattkammarön. Härmed råder det ingen tvekan om bokens mål-
grupp. För att understryka bokens klassikerstatus har man återanvänt 
Törnemans jugendinspirerade omslag och vinjetter från originalutgåvan.

Därefter dröjer det till 1977 innan boken åter finns i boklådor-
na. Denna gång är det Askild & Kärnekull som söker sälja in den via 
nytt omslag och nya illustrationer av Eric Palmquist. Det mest iögo-
nenfallande med omslagsbilden är tre nakna unga kvinnor som badar, 
vilket refererar till en kort scen i bokens fjärde kapitel som knappast är 
representativ för hela historien. Försäljningstricket verkade ha lyckats, 
nya upplagor av denna utgåva kom 1986 och 1987 på Legenda, som 
förlaget döpts om till efter att ha blivit uppköpta av Natur och Kultur.

En mer diskret utgåva stod förlaget Bra böcker för när de lät 
Mälarpirater ingå i serien Bra klassiker 1983. Målgruppspendeln har nu 
svängt tillbaka mot en mer vuxen publik. I Tore Zetterholms förord dyker 
åter Bergson upp, som varit osynlig i paratexten sedan Bööks utgåva 1927.

Den senaste versionen kom 2002 och är utgiven av Lind & 
Co. Omslaget består i en dekorativ färgbild där en molnbeströdd blå  
himmel speglar sig i en blank sjö och i bakgrunden skogbeklädda öar, 
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dock ingen båt. Baksidestexten ger vid handen ett sommarlovsäventyr, 
inte om att det rör sig om en konfliktfylld intrig skriven för nästan 
hundra år sedan. Utgåvan saknar illustrationer.

Mälarpirater har också översatts till flera olika språk, såsom tys-
ka, franska, finska, norska och danska. I just Danmark gavs den också 
ut i serien ”Easy readers” 1947, i en förkortad och bearbetad version 
med sikte på dansk skolungdom (intressant är att bland annat passagen 
med de tre flickorna som badar nakna är borttagen.)33

Mälarpirater har också filmatiserats vid tre tillfällen: 1923 (i regi 
av Gustaf Molander), 1959 (Per G. Holmgren) och 1987 (Allan Ed-
wall). Tilläggas bör att Mälarpirater 1931 fick en fristående fortsättning 
kallad Saltsjöpirater, i vilken de tre träffas 25 år senare. Denna kommer 
dock inte behandlas här. 

Pojklandet i och kring Mälaren
Mälarpirater utspelar sig mestadels i ett av pojkarna tidigt annekterat 
territorium i den svenskspråkiga litteraturen: vattnet och vattenbrynet. 
I artikeln ”I pojklandet” ger jag ett exempel från 1840 (Hedvig Auro-
ra Ekströms ”Födelsedagen”) och kanske det mest klassiska, Zacharias 
Topelius berättelse ”Valters första äventyr”, första gången publicerad 
1855.34 I den senare går Valter olovandes ner mot sjön med sin modell-
båt Lunkentus: ”Han gick ner till stranden, lastade Lunkentus med vita 
stenar, satte en myra till styrman och lät henne segla till Spanien.”35 

Närmast som ett svar på detta hittar man lillebror Erik vid strandkan-
ten i Mälarpirater, tillverkande vassbåtar, med samma typ av insekter 
ombord: ”På hvarje fartyg stod en myra till rors.”36

Precis som när det gäller Valter är vattnet förbjudet område för 
Georg och Erik. När bröderna frågar tant Leontine om de får följa 

33  Sigfrid Siwertz, Mälarpirater. Förkortad och bearbetad för dansk skolungdom (København 1947).
34  Öhrn, 2009, s. 37.
35  Zacharias Topelius, ”Valters första äventyr” (1855), Valters äventyr och andra berättelser (Stockholm 

1960), s. 13.
36  Sigfrid Siwertz, Mälarpirater (Stockholm 1911), s. 114. Härefter anges sidhänvisningarna inom 

parentes i texten.
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med Fabian ut och segla, blir svaret: ”Gå och dränka er, kommer aldrig 
på frågan!” (s. 15) Intressant här är att pojkarna ber om lov, vilket an-
nars inte är särskilt vanligt, pojklandet erövras nästan alltid i strid mot 
vuxenvärldens regler. Dock bryter bröderna mot förmyndarens påbud, 
vilket är själva förutsättningen för äventyret, och den som inleder dem 
i frestelse är lymmeln Fabian, för att låna ett epitet från tant Leon-
tine. Fabian spelar således en mycket viktig roll som introduktör av 
pojklandet och dess kultur, han utgör ett nödvändigt moment i Georgs 
utveckling mot man, något det finns anledning att återkomma till.

Samtidigt finner man i inledningen tydliga tecken på att Georg 
är mogen att ta klivet in i pojkdomen. Han betraktar de vuxna som 
sina fiender: ”Han föraktade och hatade alla gamla, som sammansvu-
rit sig emot honom” (s. 23). Detta hat kan naturligtvis delvis förkla-
ras med att hans riktiga föräldrar är döda, något Eva von Zweigbergk 
något syrligt kommenterar när det gäller Mälarpirater: ”Som så ofta i 
ungdomsböcker har det varit enklast att göra de två hyggliga bröderna 
som lockas med på äventyret föräldralösa”.37

Vuxenvärldens främsta bastion är hemmet, vilket därmed blir 
fiendeland för pojkarna. Pojkarnas olika lekar och aktiviteter utgör ett 
hot mot de vuxnas idé om vad ett hem är, men det finns undantag, 
främst vinden, ”where dirt, noice, and physical activity created fewer 
problems”, som Rotundo uttrycker det.38 Även i svensk barn- och 
ungdomslitteratur är det mycket vanligt att pojkar huserar på vinden 
och Mälarpirater är inget undantag: ”Uppe på vind hängde pojkarnas 
trapets, och där fanns den hvita råttan i buren, och alla kemikalier-
na” (s. 21). Men även om pojkarna har en fristad på vinden är res-
ten av hemmet förbjudet område, något som framför allt visar sig när 
det kommer till frågan om smuts, ett faktum som hos Rotundo ges 
symboliska dimensioner: ”When boys tracked mud and dirt across 
clean floors, they were not just creating extra housework – they were 
bringing a fragment of their boy world into a place where it did not 

37  von Zweigbergk 1965, s. 426.
38  Rotundo 1990, s. 16.
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belong.”39 Tidigt i Mälarpirater får vi veta att ”Erik fuskade på trots 
med tvättningen kring halsen” och att bröderna ”trampade på hennes 
[hembiträdet Kristins] nyskurade golf” (s. 11 f ). Renhållning och hy-
gien är heller inte något som pojkarna ägnar sig åt under sin odyssé 
på Mälaren, något som understryks av berättaren, framför allt när det 
gäller den mest erfarne av pojkarna: ”Fabian satt och red gränsle öfver 
rorkulten, otvättad, fet och solbränd” (s. 93). Men även om smutsen, 
pojklandets materia, ingår som en viktig komponent i konstruktionen 
av pojkarna i Mälarpirater, finner man att berättaren emellanåt intar 
ett vuxenperspektiv, ett fördömande som ständigt drabbar just Fabian, 
som inte bara är otvättad utan också beskrivs som ”grisigt förnöjd”. 
Intressant är också att smutsen är något som barnlitteraturforskningen 
söker förhålla sig till, ett ämne som pekar på fältets ofta didaktiska 
läsart. I Barn och böcker. En orientering (1972) ges följande beskrivning av 
romanen: ”Till att börja med är allt härligt och underbart ur pojkarnas 
synpunkt. De slutar tvätta sig”.40

Liksom hemmet är skolan fiendeland i pojkkulturen, något som 
i hög grad är tydligt i de svenskspråkiga pojkskildringarna. Med stöd i 
von Zweigbergk och Conny Svenssons Pli på pojkar (2008), ger jag i ar-
tikeln ”I pojklandet” en rad exempel på den svenska antiskoldiskursen 
och dess betydelse för konstruktionen av pojken.41 Inledningsvis tycks 
det även som om skol- och plugghatet är en viktig del i förståelsen av 
pojkarna i Mälarpirater. Georgs skoltid har knappast varit till gagn för 
hans hälsa: ”Han var redan litet kutig af skolbänken och blek af nattlig 
smygläsning” (s. 13). Inte heller lärarkåren framställs särskilt positivt: 
”Lektor Borelius var en gammal lärd enstöring som gick omkring och 
teg på sju språk” (s. 18). Men det kanske mest avskräckande exemplet 
på vad för mycket boklig bildning kan leda till får man via greve Le-
erhousens kusin, han som sätter en yxa i huvudet på fiskaren Flinta. 
Ironiskt nog är det just Flinta som introducerar sin egen baneman: ”Å 

39  Rotundo 1990, s. 28.
40  Greta Bolin, Eva von Zweigbergk & Mary Ørvig, Barn och böcker. En orientering (Stockholm 

1972), s. 134.
41  Öhrn 2009, s. 40 ff.



49

BÄTTRE RUSTAD ÄN DE ANDRA? 

kusin hans, baron Justus, di kallar, han har fått för möcke uttå boklär-
domen, så han ä’ alldeles konstifik i hufvet” (s. 59).

Men hade nu berättelsen följt mallen skulle Georg följa den väg 
som Conny Svensson beskriver: ”I tidens pojkböcker är det däremot 
brukligt att skolan avfärdas som onyttig, och ofta lämnar de unga hjäl-
tarna läxläsningen för att istället lära av livets praktiska skola.”42 Helt 
visst lär sig Siwertz hjälte en hel del av livets hårda skola under detta 
sommarlov, men själva förutsättningen för att han ska våga utmana 
Fabian om makten över rodret, och därmed nå högst i pojkarnas hie-
rarki, är att han lär sig segling och navigering. Denna inlärning sker nu 
inte via praktikens trial and error, såsom brukligt är inom genren, utan 
via pluggande: ”Och han [Georg] tog strax på allvar i med att lära sig 
navigering. Han satt nere i ruffen med laxhandlarns handböcker för 
seglare, och snart visste han på pricken, hur flaggan hissas, hur seglen 
ska stå och hur högt man får hålla kryssen” (s. 97 f ). Efter att ha till-
skansat sig teorin blir Georg med ens en fullfjädrad seglare och det ges 
ett flertal exempel på hans kunskaper: ”Georg såg, att det var stora, 
skära moln akteröfver. Det föll ingen dagg, tänkte han, det betyder 
regn. Men före regnet kommer alltid en vindstöt” (s. 134).

Här finns således en tydlig ambivalens i konstruktionen av  
pojken. Å ena sidan skriver Mälarpirater in sig i en antiskol- och anti- 
pluggdiskurs, å andra sidan tycks upphöjelsen av Georg som förebild-
lig kräva att han är en plugghäst. Den obildbare Fabian, som trots 
sin långa praktik vid rodret i början av historien inte lär sig något 
om segling, blir med nödvändighet Georgs motsats. Georg blir en re-
presentant för ”en borgerlighet med ansvar och moral”, som Conny 
Svensson uttrycker det i Den svenska litteraturen. Denna teorins kamp 
mot praktiken kan ses som en krock mellan två diskurser, dels den som 
etablerar pojkskapet (kriget mot hemmet och vuxenvärlden) och dels 
den bergsonskt influerade viljan till samhällsansvar och därmed makt.

42  Conny Svensson, Pli på pojkar. Från Dumas till Kar de Mumma (Stockholm 2008), s. 8.
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Den gode, den onde, syster Erik – och berättaren
Olle Widhe skriver att Siwertz karaktärer oftast är ”bärare av olika  
abstrakta idékomplex som illustrerar motsatta positioner”.43 Detta är 
också något som Jacobson slår fast i inledningen av sin studie av Mälar- 
pirater: ”De tre pojkarna Georg, Erik och Fabian representerar tre olika  
människotyper. Georg är svag i början men utvecklas till en stark 
människa. Erik, Georgs lillebror, är barnslig och rädd och genomgår 
ingen större förändring. Fabian slutligen, är fräck och våghalsig, men 
avslöjas som en bluff – när det verkligen gäller duger han ingenting 
till.”44 Härmed ges i komprimerad form romanens handling, status- 
skiften i en hierarkisk värld.

Jacobsons beskrivning tycks i förstone helt adekvat och kan tas 
som evidens på att Mälarpirater är en litterär gestaltning av den hierar-
kiskt uppbyggda pojkkulturen. Av Jacobsons karaktärsbeskrivning ovan 
framgår att Erik befinner sig längst ned i hackordningen, vilket bland 
annat tydliggörs när diskussion uppstår om vem som ska laga mat: 
”Det blef Erik, eftersom han var yngst och svagast” (s. 41). Maktord- 
ningen inom pojkkollektivet måste således studeras intersektionellt, 
förutom genus visar Rotundo att just kroppsliga företräden som fysisk 
styrka spelar en avgörande betydelse.45 Här framgår även att Erik är 
yngst och att åldern därmed är en viktig strukturerande princip, något 
som jag sökt visa i studien ”Från mammas kjol till pappas like. Pojk- 
domens livslinje i äldre svensk barnlitteratur”.

En tydlig markering på att Georgs lillebror är yngst är att han 
återkommande kallas ”syster Erik”, något som inte enbart refererar till 
hans feghet och att han ständigt faller i gråt. Det handlar också om att 
han definieras som närmare hemmet stående, det vill säga kvinnornas 
och de små barnens domän, vilket framför allt syns i hans klädsel: 
”Han var klädd på sitt särskilda vis, Erik. Allt var flicklikt på hafs med 
säkerhetsnålar och bandstrumpor” (s. 115). Det är nu inte bara Georg 
och Fabian som benämner Erik ”syster”, även den ambivalenta berätt- 

43  Widhe 2008, s. 123.
44  Jacobson 1961, s. 190.
45  Rotundo 1990, s. 21.



51

BÄTTRE RUSTAD ÄN DE ANDRA? 

aren använder epitetet, som när pojkarna besöker greve Leerhousen: 
”Man satt vid kaffet och Hennessyn i indiska rummet och talte politik, 
medan syster Erik sof på djupet af en exotisk praktmöbel” (s. 89).

I början av historien befinner sig Fabian högst i hierarkin, vilket 
står klart av Georgs första reaktion när Fabian kommer in i handlingen: 
”Han hade alltid haft ett slags underlig respekt för Fabian, ödets man” 
(s. 14). Han presenterar sig snabbt som den lymmel han är: ”Vid plåtsla-
garens hörna kastade han en sten på en svart katt. Utanför nykterhets-
kaféet satte han två fingrar i mun och hvisslade midt i örat på en liten 
förkrympt gumstackare, som blef alldeles vimmelkantig af skräck” (s. 17). 
Gestaltningen av honom stämmer delvis in på pojken i ”slyngelåldern”, 
såsom denne beskrivs i Adolf Matthias Huru vi skola uppfostra våra söner, 
som kom i svensk översättning 1914. Den tyske pedagogen Matthias bok 
kan ses som ett exempel på den ovan nämnda pojkologin, i synnerhet i 
beskrivningen av pojken som en mild vilde; bland annat finner man att 
slyngelåldern yttrar sig i ”hånande av gamla, bräckliga personer”.46

Men Matthias visar samtidigt på milda, goda sidor hos lym-
meln. Några sådana är dock svåra att finna hos Fabian, vilket berätta-
ren nogsamt ser till. På ett plan är han dock Georg överlägsen, något 
som visar sig i hans första replik till bröderna: ”Ska ni med och segla, 
fiblor?” (s. 14). Han tar sig rätten att namnge dem, att sätta sig på dem 
med hjälp av språket. Och trots att berättaren på flera olika sätt gör 
sitt bästa för att demonisera Fabian i syfte att uppställa en motsats till 
Georg, är denne lymmel närmast berättarens jämlike när det gäller att 
formulera sig. Första gången Fabians allmakt ifrågasätts av Georg går 
den förre segrande ur striden just med hjälp av språket, ”mot Georg 
slungade han så många nya och oanade skällsord, att dennes svarsför-
råd snart var uttömdt, och han låg tyst och vred sig på dynorna med 
tusen förgiftade pilar i sitt hjärta” (s. 41).

Detta fenomen kan ses som ytterligare ett utslag av den krock 
mellan diskurser som nämndes ovan, å ena sidan är lymmeln Fabian 
en nödvändig motpol till Georg och idén om hans viljeakt och måste 

46  Adolf Matthias, Huru vi skola uppfostra våra söner. En bok för fäder och mödrar (Stockholm 1914), s. 132.
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därför framställas som osympatisk, å andra sidan måste han på något 
sätt få med sig Georg på äventyr så att denne kan utvecklas till man, 
vilket sker via Fabians munvighet. Berättaren behärskas av båda dessa 
diskurser, även han ägnar sig åt en ordvitsande namngivning, som när 
det gäller den rätte ägaren till Vindrosen, laxhandlare Vinquist, ”af 
vänner i Neptuniorden gemenligen kallad Ölgren” (s. 45). Uppenbar-
ligen är berättaren med i denna orden.

Berättaren gör således sitt bästa för att sänka Fabian och därmed 
bereda vägen för ett ”rättmätigt” maktbyte i pojkgruppen. Han allierar 
sig med Georg i dennes omdömen: ”Ingen kan rädda Fabian, göra 
honom godt” (s. 107). Fabian tycks predestinerad att göra ont, född 
kriminell, som i följande beskrivning: ”Lydande någon gammal in-
brottsdrift klättrade Fabian snabbt som en ödla upp på öfre verandan 
för att kika in i rummet” (s. 36). Det motsägelsefulla här är att Georg, 
som av berättaren genomgående kallas ”den gode Georg”, strax därpå 
initierar att de ska borda segelbåten Vindros utan att detta föranleder 
någon liknande kommentar från berättaren.

Än tydligare blir detta i hur olika de båda skildras när de sitter 
vid rodret, maktens symbol i Mälarpirater. Den onde tycks älska mak-
ten för dess egen skull, han håller hårt i rodret och jämförs med en tjuv: 
”Fabian kramade mörk och stolt som en piratkapten rorkultens snidade 
mahognykula” (s. 43). När väl Georg axlat kaptensrollen är han mer i 
harmoni med omgivningen, noga med att läsa av vart vinden blåser 
och här tycks finnas ett dolt samförstånd med högre makter: ”Och 
han smekte rorkulten, som på en väl trimmad båt liknar en visare, på 
hvars rörelser i handen man liksom kan sitta och afläsa elementen deras 
finaste hemligheter” (s. 103). Den ene kramar hårt, den andre smeker.

Även om berättaren verkar känna Fabian utan och innan, märks 
i vissa passager en märklig motsägelsefullhet i berättarens förhållande 
till honom. Ett sådant exempel är när han styr Vindrosen på grund: 
”Den som misstänker, att Fabian visade ett ögonblicks förvirring, kän-
ner honom illa. Antingen nu manövern var afsedd eller icke, så gäspa-
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de han trött och belåtet” (s. 52). Berättaren säger sig här känna Fabian 
och hans avsikter bättre än läsaren, för att meningen därpå framstå 
som okunnig om de samma. 

Jacobson menar ovan att ”Georg är svag i början men utvecklas till 
en stark människa”, vilket förmodligen ska utläsas viljesvag och viljestark 
och därmed beskriva den bergsonska aktivistiska utvecklingen han läser in i 
Mälarpirater. Men det handlar i lika hög grad om kroppslig styrka. Visserli-
gen pluggar Georg in navigeringskonsten, men detta ger honom inte auto-
matiskt makten över rodret, för detta krävs våld. I blint raseri misshandlar 
han Fabian och han boxar inte bara ner honom under sig i hierarkin, utan 
även bakåt i hans tänkta utveckling mot man, i det Fabian ropar: ”Mamma, 
Erik, hjälp, hjälp!” (s. 109). Fabian söker sig här tillbaka till hemmet, till ti-
den före pojkdomen genom ett fåfängt rop på mamma, för att därefter väd-
ja till ”syster Erik”. Hans reaktion gör honom löjlig inom tolkningsramen 
för den pojkkultur som de är inskrivna i, en diskurs som enligt Rotundo 
hyllar mod (”stoicism and daring”) och förmågan att använda våld.47 Detta 
i sin tur rättfärdigar Georgs agerande, något som understryks av berättaren: 
”Efter detta var han [Fabian] blott ett lågt redskap” (s. 109). 

Formuleringen ”lågt redskap” kan här tolkas på flera sätt. Dels 
ur maktsynpunkt, Georg kan nu använda Fabian som det passar ho-
nom (”lågt” indikerar ett hierarkiskt tänkande). Dels är Fabian på ett 
filosofiskt plan ett verktyg som ska hjälpa Georg genom pojkdomen 
och därmed förlösa honom som man, en tolkning som i sin tur låter 
oss ana romanskelettet och Fabian som en funktion.

Fabians funktion som ”redskap” handlar framför allt om två 
saker; det är han som vägrar vända hemåt i början av berättelsen (en 
förutsättning för äventyret och Georgs daning till man) och det är han 
som agerar slagpåse vid Georgs maktövertagande. Men han har också 
saker att lära Georg. Fabians svada och manér ger illusion av världs-
vana, något som Georg tar efter, även efter det att Fabian blivit ett 
lågt redskap. Ett sådant tillfälle är när de gör strandhugg vid den lilla 
staden: ”Georg satte händerna i byxfickorna och hvisslade muntert 

47  Rotundo 1990, s. 22f.
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liksom Fabian” (s. 125). Här visar Georg prov på hur man skolas in 
som pojke genom att härmas.

Fabian är dessutom långt mer förvägen i sitt umgänge med 
flickor, något som han dock inte lyckas lära ut till Georg. Detta står 
klart när de tre badande unga kvinnorna dyker upp: ”Fabian var genast 
på språng. Kvickt som en råtta for han genom aspsnåret med Erik tätt 
i hälarna. Georg kom motsträfvigt efter” (s. 118 f ). I denna passage ho-
tas Georgs position i hierarkin, inte bara genom hans förlägenhet utan 
också för att Fabian har allierat sig med Erik: ”Fabian hviskade något 
fult, och Erik fnittrade till” (s. 120). Jacobsons påstående att Fabian är 
Eriks motsats stämmer alltså inte, det handlar mer om det fenomen 
som Rotundo beskriver: ”friendship among boys were volatile affairs 
– intense, short-lived, and constantly shifting”.48

Fabians och Eriks nyvunna vänskap kan naturligtvis ses som 
en strategi från Fabians sida, men den korta stund den varar beskrivs 
den innerligt: ”De kappades, gjorde volter, döko efter stenar, simmade 
hundsim och indiansim. Så klängde de i det ljumma, solgenomskimra-
de vattnet längs Vindrosens sidor och hämtade andan” (s. 115 f ). Och 
det faktum att Georg, till skillnad från Erik, inte klarade av att stanna 
kvar när flickorna upptäckte att pojkarna smög på dem gör att Erik sti-
ger i graderna: ”Det lyste muntert och utan blygsel i Eriks bruna ögon, 
och han såg liksom äldre ut än förr” (s. 122).

Men dessa mer intima, vänskapliga stunder tillhör undantagen.  
I synnerhet efter Georgs maktövertagande är våldet ständigt närvarande  
i deras pojkland. Ett talande exempel på detta och på hur hierarkin fun- 
gerar får man när Erik en gång somnar vid rodret: ”Georg slog honom 
hårdt i ansiktet, och Fabian som själf sofvit sparkade ner honom på dur-
ken, men blef själf sparkad efter. Erik kröp undan i sitt hörn utan att 
skrika, stackars syster Erik, han var van vid sådant nu. Det var bistra tider. 
Man fick se upp, för annars var det knytnäfven som talade” (s. 165). 
Återigen går berättaren in och tolkar situationen, det är mest synd om 
”stackars syster Erik” som befinner sig längst ned i hackordningen.

48  Jacobson 1961, s. 191 och Rotundo 1990, s. 21.
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Rotundo ger ett flertal exempel på våldets närvaro i pojklandet 
och menar att det har flera olika betydelser: ”The violence that friends 
inflicted on each other often meant more than the playful assertion of 
dominance. Ironically, this deeper meaning in some of boys’ violence 
involved their fondness for each other.”49 Våldet som ömhetsbetygelse 
blir synligt mot slutet av historien när Fabian har givit sig av: ”Den 
förbannade Fabian, skrek Georg till och hamrade med näfven i ruffta-
ket. Om man hade’n här och fick ge’n ett riktigt skönt kok stryk!” (s. 
212). Våldet beskrivs för första och enda gången som intimt, som ett 
uttryck för närhet.

Siwertz pojkologi
Pojkologin som den ter sig i början av 1900-talet har sin främsta upp-
rinnelse i det som brukar kallas The American Boy Book, som inte ska 
förväxlas med det vi i Sverige menar med pojkbok. Marcia Jacobson 
menar i Being a Boy Again (1994) att det rör sig om en subgenre till 
realismen, ofta en fiktionaliserad självbiografi, som handlar om förfat-
tarens egen pojkdom. Startskottet är Thomas Bailey Aldrichs The Story 
of a Bad Boy från 1869 och dess avklingande brukar markeras med 
Booth Tarkingtons böcker om Penrod, där den sista Penrod and Sam 
kom 1916. Dess höjdpunkt, i varje fall i historieskrivningen, är natur-
ligtvis Mark Twains böcker om Huckleberry Finn och Tom Sawyer.

Genren, som ursprungligen riktar sig till en vuxenpublik, defi-
nierar sig mot ett didaktiskt och domesticerande förhållningssätt. För- 
fattarna tydliggör pojkdomens oavhängighet mot allt kvinnligt och hyllar  
de förpubertala pojkarna som irrationella, primitiva, häftigt maskulina 
och särskilt lämpade för att vistas i naturen.50 Men det rör sig om en 
sammansatt bild av pojken, en godhjärtad vilde, gentle savages; eller 
som det uttrycks i den svenska översättningen av Aldrichs En stygg pojkes 
historia (1880), en ”temligen stygg” pojke.51 Det är denna litterära figur, 
den milde vilden, som är central i pojkologins diskurs. Pojken som vilde 

49  Rotundo 1990, s. 24.
50  Kidd 2004, s. 53.
51  Thomas Bailey Aldrich, En stygg pojkes historia, övers. Karl Hemgren (Stockholm 1880), s. 1.
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hade under större delen av 1800-talet använts som varnande exempel  
och nyttjats som ett argument för kroppslig bestraffning. Men kring  
sekelskiftet märks en mer positiv syn; sådan var pojkarnas natur, det  
vilda var en förutsättning för att de skulle växa upp och bli män, det 
utgjorde en övergångsfas. Tydligt blir också att pojkens period som 
mild vilde betraktas som universell, oberoende av tid, plats och kultur, 
men både Kidd och Rotundo visar att dessa idéer närmast uteslutande  
exemplifieras via amerikansk vit medelklass.

När Böök i sin recension menar att pojkskildringen i Mälarpirater” 
förtjänat ett djupt och rördt tack från hela generationer af svenska 
pojkar och män”,52 ligger det nära till hands att tolka hans reaktion 
som att Siwertz tillmötesgått en manlig förväntan genom att leverera 
en beskrivning av pojkdomen som motsvarar tidens idéer. Man kan se 
det som att Siwertz, på svensk botten, åstadkommit en litterär gestalt-
ning av pojkologidiskursen. Och även om den inte är universell så är 
den, i Bööks ögon, något som alla svenska pojkar och män kan känna 
igen sig i – och därmed en förutsättning för att just pojkar ska bli män. 

I den inledande beskrivningen av Georg skrivs han flera gånger 
in i vad som skulle kunna betraktas som ett, om inte universellt, så 
svenskt pojkskap. Det gäller exempelvis hans fritidsintressen: ”Georg 
laborerade som alla pojkar vid tiden för denna historia” (s. 8, min kurs.). 
Detta är naturligtvis en hobby som kräver en viss materiell standard, 
något som i sin tur pekar på att vi rör oss i en medelklassmiljö. Även 
det tidigare nämnda hatet mot vuxenvärlden beskrivs i generella ter-
mer: ”Det var det friska pojkhatet mot allt det slappa köttet, de tunga 
stegen, de döda ögonen, den instängda luften” (s. 24). Liksom andra 
”friska” pojkar hatade han vuxenvärlden.

Den ambivalenta berättaren tycks emellanåt även räkna in läsa-
ren som en del av pojkkollektivet: ”Alla som ha en droppe sjömans-
blod i sina ådror, veta hvilka vidder som horisontens fjärrblå vatten-
linje öppnar för fantasien. Pojkarna sutto stumma och stirrade, där 
strandskogarnas molntäta strimmor löpte ut i ett soligt intet” (s. 28).  

52  Böök & Landquist 1911, s. 7.
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Till dessa läsare kan tveklöst Böök räknas, som i sin recension menar 
att ”våga lifvet i en rankig segelbåt” är ett ”för hvarje sundt ynglinga-
sinne oemotståndligt frestande alternativ”.53

Och trots att boken till stor del handlar om pojkarnas olikheter, 
beskrivs de emellanåt som ett kollektiv. I synnerhet sker detta när de 
ska utforska den hemlighetsfulla ön:

”Pojkarna klättrade åter utför branten…” (s. 64). ”Pojkarna dröj-
de spejande…” (s. 65). ”Pojkarna klefvo försiktigt vidare…” (s. 66). 
Intressant är att i just dessa passager skriver texten som tydligast in sig 
i en pojkbokstradition. Pojkarna jämförs återkommande med indianer 
och här ligger handlingen som närmast Twain, i synnerhet Huckleberry 
Finns, Tom Sawyers och Joe Harpers utforskande av ön i Mississippi- 
floden i The Adventures of Tom Sawyer (1876). Liksom i Mälarpiraterna 
tror ju även Hucks, Toms och Joes familjer att de har drunknat.

Av det tidigare framgår att Fabian kan räknas som en mild vilde, sna-
rare mer vild än mild. Men även Georg och i viss mån Erik skrivs in i denna 
diskurs, framför allt via djurliknelser. Fabian liknas vid en råtta, en ödla och 
en igelkott, medan Georg jämförs med ett i sammanhanget långt mer attrak-
tivt djur: ”Georg hoppade i byxorna som en panter” (s. 10). Inledningsvis 
upplevs också brödernas matsituation som djurisk i det de ”utfodras” (s. 12).

Även i pojkarnas självförståelse finns det vilda inskrivet. När 
Georg är på topp efter bråket med Fabian, utbrister han: ”Vi är vildar, 
det är vi! Ger tusan i allting!” (s. 118). Här manifesteras pojkdomen 
och den ses via Georg som universell.

Men inte långt senare står det klart att Georg minst av allt ger 
tusan i allting. Han vänder åter till hemmet och får vi tro Christer 
Jacobson kommer han ”att verka i samhället och i det skall också den 
nya livsfilosofin komma till nytta”, medan Fabian ”fortsätter en no-
madiserande tillvaro utanför samhällets råmärken.”54 Men som både 
Stolpe och Linder påpekar kan vi inte, inom denna roman, veta något 
om detta, Mälarpirater handlar bara om pojkdomen, precis som flerta-

53  Böök & Landquist 1911, s. 7.
54  Jacobson 1961, s. 199.
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let av verken som brukar räknas till the American boy book. Och även 
om både berättaren och Georg själv på olika sätt förmedlar att det han 
gått igenom under denna äventyrliga sommar siktar mot hans liv som 
ansvarsfull man, finns tydliga tecken som talar om att det rör sig om 
en väl avgränsad period.

När Fabian utbrister: ”Där ser ni, fiblor, skrek han blek af för-
tjusning, vi är döda och begrafda!” (s. 48), markerar detta det definitiva 
slutet på barndomen för pojkarna. Tydligt är att Fabian välkomnar 
denna förändring, han är också bättre förberedd, vilket bland annat 
visar sig i att det är han som inte vill återvända hem när de har chan-
sen. För Georg ter sig inträdet i pojklandet mer ångestfyllt, något som 
yttrar sig i en dröm ”om något dyrbart som gått förloradt” (s. 55).

Även slutet på Georgs pojkdom markeras med död. Först gäller 
det den som ledde honom in i äventyret: ”Det kändes alldeles som 
Fabian var död” (s. 212). Redskapet som tog honom in i pojkdomen 
behövs inte längre och försvinner ur historien. Men även den Georg 
som en gång var är nu försvunnen: ”Den gamle exemplariske Georg 
Schalén var död och begrafd han, och det var en vildt främmande, 
som satt där ute och frös i månnatten” (s. 215). De ”dödar” som omger 
pojkdomen visar tydligt på att den i texten betraktas som en tydligt 
avgränsad period, som om författaren, likt tidens pojkologer, vill säga: 
Låt pojkarna vara vildar, det rör sig bara om en kort period och det är 
en förutsättning för att de ska kunna bli män. Dock tycks det som  
om han lämnar en öppning i formuleringen ”vildt främmande”.

En ”klassad” vilde
I Mälarpiraters näst sista mening framgår att Georg kände ”att han lik-
som var bättre rustad än de andra” (s. 224). Det ligger nära till hands 
att tolka detta som att Georg anser att sommaräventyret har förberett 
honom för hans kliv in i vuxenvärlden. Ordvalet ”rustad” ger konnota-
tioner som antyder att han nu bär en rustning, ett skydd och/ellesr en 
upphöjelse att ingå i vuxenheten, att dubbas till man. Men vilka är ”de 
andra”? Närmast till hands ligger Fabian och Erik och i förlängningen 
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det de står för. Erik som representant för det kvinnliga och Fabian som 
agent för underklassen.

Mälarpirater skriver in sig i en svensk pojkbokstradition; en 
litterär gestaltning av det Rotundo kallar pojkkultur och av den poj-
kologi som Kidd frilägger, vilket sker i en svensk kontext. Men sam-
tidigt är det en utvecklingsroman med bergsonska förtecken. Dessa 
två diskurser går delvis på tvärs mot varandra, något som bland annat 
märks i berättarens ambivalenta hållning, i synnerhet visavi Fabian. 
Omplanteringen av den milde vilden i svensk jord har skett via ett 
snitt, den milde vilden har delats i två, en mer vild (Fabian) och en 
mer mild (Georg). 

Att den mer vilda sidan av pojkskapet får representeras av en 
yngling ur underklassen och att denne betraktas som en introduktör 
till pojkkulturen och en ciceron i pojklandet – och därmed en förut-
sättning för bättre gynnade pojkars manligblivande – ska måhända 
inte skrivas på Bergsons konto. Troligen anpassar sig Siwertz efter en 
svensk, eller möjligen europeisk tradition. En liknande uppdelning 
hittar man i Karl-Erik Forsslunds Grankottarna (1902), där gruvarbe-
tarsonen Hejmer ”utbildar” bruksägarsonen Harald. Förhållandet är 
likartat i Nilsson Piratens Bombi Bitt och jag mellan ”pojkjäveln” Bombi 
Bitt och stinssonen Eli – och tendenser finns även i Malmbergs Åke 
och hans värld mellan huvudpersonen och Kalle Nubb.

Skillnaden mellan dessa exempel på vilda pojkar och Siwertz 
Fabian är dock, som Conny Svenssons understryker, att karaktärer som 
Bombi Bitt ”äger sina författares sympati.”
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Sedan märkesåret 2014 har forskningen om första världskriget upplevt 
en renässans i hela världen, inte minst i Sverige där den dittills varit 
av en relativt begränsad omfattning.1 Det har dock sedan länge funnits 
ett mer litterärt inriktat forskningsfält som sysslat med världskrigets 
återspeglingar i den svenska litteraturen, framför allt med fokus på 
vad man kallar 1914 års idéer: bergsonianismen och viljefilosofin, den 
konservativa esteticismen och genljuden från nittiotalets nationalism.2 
Också romanen Eldens återsken (1916) av Sigfrid Siwertz3 har behand-
lats från denna synvinkel, framför allt i Tyrgils Saxlunds doktorsav-
handling från 1975.4 Samtidigt har det hittills saknats ett mer renodlat 
historiskt perspektiv på romanen och paralleller som finns mellan den 
litterära skildringen och den historiska verkligheten.

Ett sådant perspektiv skulle samtidigt vara önskvärt, för Eldens 
återsken som skönlitterär skildring av Sverige under de första två krigsåren 
1914–1915 är utan tvekan starkt inspirerad av verkligheten som Siwertz 
själv upplevde den. Det korta tidsavståndet mellan de beskrivna händel-
serna och bokens utgivning omöjliggör samtidigt att det på något sätt 
skulle handla om memoarer i romanform, skrivna med vetskap om att 
Tyskland kommer att förlora kriget och de svenskaktivistiska drömmarna  
rinna ut i sanden. Snarare har texten drag av ett tidsdokument som  
ligger mycket nära i tid till det skildrade och har författarens förstahands-
erfarenheter som utgångspunkt. Det gör att romanen i vissa avseenden är 
jämförbar med samtida arkivalier och dagspress. Samtidigt – och det gör 
texten värdefull på ett annat sätt – är Siwertz bok ändå ett litterärt verk, 
en konstnärlig reflektion av hur en ung radikalkonservativ författare som 
Siwertz upplevde första världskrigets två första år.

1  För hänvisningar, se Lina Sturfelt, ”Skandinavien och första världskriget”, Scandia 80:2, 2014, s. 93–106.
2  Tyrgils Saxlund, 1914 års idéer. En studie i svensk litteratur (Stockholm 1975); Jan Stenkvist, Na-

tionalskalden. Heidenstam och politiken från och med 1909 (Stockholm 1982), s. 120–172; Claes 
Ahlund, ”Författarna och första världskriget. De krigförande länderna och Sverige”, i Vänbok till 
Alvar Wallinder, red. Christina Tellgren (Gävle 2001), s. 10–28; Claes Ahlund, Underhållning och 
propaganda. Radschas (Iwan Aminoffs) romaner om första världskriget 1914-1915 (Uppsala 2010).

3  I artikeln hänvisar jag till den kanske tillgängligaste upplagan från 1972: Sigfrid Siwertz, Eldens 
återsken. Det stora varuhuset. Djami och vattenandarna (Stockholm 1972), s. 13–210.

4  Saxlund 1975, s. 100–103.
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I det följande vill jag först ge en översikt över romanens hand-
ling och presentera den svenska aktiviströrelsen som Siwertz var med 
i under första världskriget, delvis som deltagare och delvis som iaktta-
gare. Därefter försöker jag åstadkomma en syntes och reflektera över 
på vilket sätt Eldens återsken är en aktivistroman och vad den kan bidra 
med till den historiska forskningen.

Romanens handling
Det har utpekats bland annat av Tyrgils Saxlund att Eldens återsken har 
iögonfallande gemensamma drag med Siwertz roman En flanör från 
1914, som tillhörde den så kallade flanör- och dagdrivarlitteraturen, 
populär under tiotalet. Det finns paralleller mellan böckerna både vad 
gäller innehåll och huvudpersonens karaktärsutveckling. De har även i 
stort sett samma huvudtema: hur olika människor förhåller sig till livet 
och dess utmaningar. Medan några av romanens figurer ger upp, gör 
andra motstånd och reser sig på nytt. Det mest framstående exemplet 
i En flanör är huvudpersonen Torsten Gjörloff, som genomgår en ut-
veckling från en pessimistisk flanör till en viljemänniska i Henri Berg-
sons anda.5 Samma motiv återfinns i Eldens återsken i Lennart Ahlborns 
gestalt, med den skillnaden att nu är det själva världskriget som utgör 
livets stora utmaning: kriget är något som alla romanens personer på 
ett eller annat sätt måste anpassa sig eller förhålla sig till. Samtidigt har 
de alla olika personliga egenskaper och världsåskådningar som gör att 
de agerar på helt olika sätt. Som har noterats av andra forskare är det 
typiskt för Siwertz att var och en av hans gestalter representerar någon 
människogrupp; han söker alltid allmängiltiga drag och stora huvud-
linjer bakom enstaka fall.6

Romanen börjar med en scen under sommaren 1914 där fyra 
medlemmar av en stockholmsk borgarsläkt samlar alla på en födel-
sedagsfest hos ”Änkedraken”, det vill säga änkeprofessorskan Klein-
gardt, en levande symbol för Karl XV:s dagar och mormor till alla 

5  Saxlund 1975, s. 100.
6  Iris Soivio, Symbolerna i Sigfrid Siwertz’ prosa (Turku 1966), s. 21.
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fyra män som därmed också är hennes potentiella arvingar. De fyra är 
aktuarien Lennart Ahlborn, hans bror skådespelaren Patrik, rentiern 
och frisinnande politikern Natanael Frisell och slutligen Robert Betje-
man, direktör på teknikfirman Isolator AB. De symboliserar var och 
en närmast en negativ borgartyp: Lennart är en pessimistisk och vilje-
lös byråkrat, Patrik är en ironisk bohem som inbillar sig att han är en 
stor konstnär, Frisell är till det yttre välrespekterad och framgångsrik, 
men egentligen en djupt feg och obetydlig gestalt. Betjeman är en hän-
synslös affärsman som har lurat av sin blyga kompanjon Truedsson 
alla hans uppfinningar och gjort stora pengar på dem.

Världskriget som snart utbryter är romanens centrala force  
majeure och Siwertz visar hur det griper in i alla dessa olika individers 
liv. De flesta reagerar på ett sätt som intensifierar dessa redan nämn-
da negativa egenskaper. Eftersom teatrar har stora framgångar under 
kriget får Patrik sin stora chans: att spela huvudrollen i Shakespeares 
Richard III. Han misslyckas totalt och tar sin hämnd på verkligheten 
genom att förföra sin bror Lennarts käraste Signe. Frisell får en sådan 
krigsrädsla att han stänger in sig i sitt hus liksom i belägringstillstånd. 
Icke desto mindre lyckas han bli invald i riksdagen och blir där en 
fanatisk försvarare av den svenska neutraliteten, som för honom dock 
inget annat är än en förevändning att inte utföra vilken som helst 
handling: hans tidigare måttlösa förskräckelse blir nu utlöst i en stor 
mängd prat och tomma fraser.

Den driftige affärsmannen Betjeman förstår snart vilka stora 
vinster kriget kan inbringa. Han blir en ökänd smugglare och gulasch-
baron tillsammans med en, med tidens språkbruk, ”listig jude” som 
heter Rosenburg. Truedsson – ännu en gång lurad – blir av med alla 
sina aktier i aktiebolaget Isolator och blir nu chaufför åt Betjeman, 
generaldirektören och ensam ägare till det nya, omstrukturerade aktie-
bolaget som den gången får heta Kompensator.

Den ende av dessa män som egentligen genomgår en grundliga-
re positiv karaktärsutveckling är aktuarien Lennart Ahlborn, romanens 
huvudfigur. Hans kärlekshistoria med den fattiga pianolärarinnan Sig-
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ne Täcklindh är den första impulsen som bidrar till att han så små-
ningom förlorar sin likgiltighet och oföretagsamhet. När han kallas in 
till militärtjänst under vintern når han en existentiell vändpunkt i form 
av en närmast religiös upplevelse under en vinterkväll, då han står och 
riktar sin blick mot det stormande havet: plötsligt förstår han att han 
vill bli en handlingskraftig människa, att se kriget i ögonen i hela dess 
mångsidighet och känna den gemenskap med andra som denna medför:

Ve dem som blott vilja se krigets baksida, ljöd det inom honom. 
Ve dem som blott se lidandet och icke det väldiga modet! Ve dem 
som glömma, att livet är ett äventyr och icke en institution (s. 104).

För Lennart blir alltså kriget anledning till en moralisk självrannsakan 
och avståndstagande från sin tidigare viljelöshet. Han blir en vilje-
människa med ett inre behov att utföra djärva handlingar för foster-
landets väl. I fortsättningen kan han inte känna något annat än förakt 
för Frisells feghet och Betjemans profitbegär. Lennart själv är ett prakt-
exempel på det han säger kriget är: ”nationernas reningsbad ur feg 
materialism” (s. 105).

Att han radikaliseras på det sättet bidrar dock en annan hän-
delse till. När han återvänder från militärtjänsten upptäcker han att 
Signe och hans bror Patrik varit tillsammans. Därmed bryter han sitt 
förhållande med Signe och blir av bitterhet en fanatisk läsare av krigs-
nyheter. Snart börjar han även delta i sammanträdanden med andra 
likasinnade på klubben Duvslaget där svenska och finska privatpoliti-
ker diskuterar utsikter för Sveriges krigsdeltagande och gemensamma 
framtidsplaner. Där får Lennart också en ny och sann vän: den finske  
patrioten och motståndsmannen, magister Sjöros, som inspirerar  
honom med sin kompromisslösa handlingskraft och beslutsamhet:

 
Men lejonet i flocken var ändå magister Per Sjöros. Det var en man 
av hårt virke med det rätta mörkret kring ögonbrynen, en tyst och 
förbehållsam man, men som alltid självklart blev medelpunkten i 
sin krets och laddade luften omkring sig med sin energi (s. 158).
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Aktivistsammankomsterna blir dock till slut en besvikelse för Lennart: 
i sista änden visar sig Duvslaget vara snarare en prat- än handlings-
klubb. Lika besvikne Sjöros beslutar sig för att resa till Tyskland för 
att inträda som frivillig i den tyska hären. Lennart kan inte gå så långt, 
men han tar beslutet att för sin del bestraffa smugglaren Betjeman 
genom att utpressa honom på pengar som han vill använda till ak-
tivistisk krigspropaganda. En melodramatisk episod utspelar sig när 
Lennart, efter att ha samlat på vittnen och bevis, besöker Betjeman 
för att avslöja denne. Samtidigt kommer den desperate ingenjören  
Truedsson dit för att ta livet av samme man. Genom en olyckshändelse 
är det dock Lennart som blir skjuten och sårad och Truedsson begår 
självmord genom en avsiktlig bilolycka.

Trots de dramatiska händelserna slutar boken med en borgerlig 
idyll. Lennart skickas till landet för sin hälsas skull. Så snart han har 
tillfrisknat gifter han sig med Signe. På grund av Truedssons misstänk-
samma självmord avslöjas Betjeman utan Lennarts hjälp. Den stora 
frågan om Sveriges krigsdeltagande blir dock olöst: det är Lennart som 
indvid som åter igen hittar sin plats i samhället, men samhället blir 
oförändrat med krigets stora utmaning fortfarande hängande i luften.

Första världskriget och den svenska aktivismen
Att det finns självbiografiska inslag i romanen är känt sedan länge. 
Flera forskare som har skrivit om Siwertz tidiga författarskap har 
utpekat framför allt betydelsen av Henri Bergsons filosofi för hans 
konstnärliga världsbild, med dess tonvikt på intuition, handling och 
vilja, samt människans självförändringsförmåga.7 Det var ett tänkesätt 
som Siwertz delade med flera andra framstående författare och kul-
turpersonligheter i Sverige, som Sven Lidman, Fredrik Böök och John 
Landquist, dess idéer får uttryck i hans böcker, och det var dessa idéer 
som troligen på ett avgörande sätt bidrog till att Siwertz egna politiska  
 

7  Leif Kihlberg, Aktivismens huvudorgan Svensk Lösen. Två studier i svensk konservatism 1916–1922, 
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala; 41 (Stockholm 1961), s. 65; 
Jean-Francois Battail, Le mouvement des idees en Suède à l’âge du bergsonisme (Paris 1979), s. 381–382.
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åsikter under första världskriget utvecklades i en krigsentusiastisk rikt-
ning.8 Den franska viljefilosofin blev därmed bas för en politisk ra-
dikalism som byggde på människans irrationella krafter och ställde 
sitt hopp till handlingskraftiga undantagsindivider som huvudgestal-
ten Lennart Ahlborn. Kriget, både för Siwertz och Lennart, var den  
yttersta undantagstillvaron som möjliggjorde en praktisk tillämpning 
av handlingsidealet och fungerade som ett botemedel mot feg intellekt- 
ualism och handlingsförlamning.9

Men samtidigt fanns det även andra skäl varför kriget lämnade 
ett starkt intryck på Siwertz och utlöste hans och hans generations-
kamraters handlingsvilja. De berodde på vissa specifikt svenska utri-
kespolitiska förhållanden under första världskriget.

Första världskriget har av både historiker och allmänheten ofta 
ansetts som ett meningslöst, extremt blodigt och utsiktslöst krig som 
dessutom inte fick ett riktigt slut utan ledde till revanschismen och 
därmed lade andra världskrigets grundvalar. Samtidigt får man inte 
glömma att kriget resulterade i upplösningen av flera multinationella 
imperier och framträdandet av en rad nya nationalstater, liksom även 
det helt nya och exempellösa fenomenet Sovjet-Ryssland som där-
efter, på gott och ont, blev en faktor i den internationella politiken.

Det var inte heller endast i retrospektiv man förstod världs-
krigets geopolitiska implikationer. Tvärtom: hoppet att kriget skulle 
leda till stora politiska omvälvningar omhuldades av många redan när 
kriget pågick. De krigförande och i alla fall i början också krigsentusi-
astiska imperierna hade stora förhoppningar på att förbättra deras in-
ternationella ställning och sprida sin makt över nya folk, nya territorier 
och nya resurser. Bland deras egna undertryckta nationella minoriteter, 
däremot, ledde kriget till förhoppningar på nationell befrielse i någon 
form eller till och med ren nationell självständighet. Och även i de 
neutrala staterna startades krigsentusiastiska rörelser som yrkade på  
 

8  Svante Nordin, Fredrik Böök. En levnadsteckning (Stockholm 1994), s. 200.
9  Stefan Nygård, Filosofins renässans eller modern mystik? Bergsondebatten i Finland, diss. (Helsingfors 

2008), 182.
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deltagande i kriget som ett sätt att öppna vägen mot en ljusare framtid 
eller återupprätta den gamla och gyllene tiden.10

Egentligen fanns det betydande överlappningar mellan impe-
riernas, de undertryckta folkens och de neutrala krigsaktivisternas in-
tressen. Alla krigförande stater försökte stödja separatistiska och revo-
lutionära rörelser i fiendens territorium för att destabilisera dess inre 
angelägenheter. De hade även ett intresse att öka sitt inflytande över 
neutrala stater för att försäkra deras välvilja eller rentav uppmuntra 
dem till partitagande och krigsinträde. Imperiernas hemliga allierade 
tilldelades pengar och löften om framtida privilegier. De i sin tur för-
sökte utnyttja dessa kontakter och resurser för att nå sina egna mål.

De undertryckta nationaliteterna i fråga inkluderade irländare, 
polacker och tjecker, samt många av det ryska imperiets minoritets-
folk. Bland finländarnas, esternas, litauernas, georgiernas och de ryska  
nationaliteternas nationella eliter var förhoppningarna starka om att 
kriget skulle försvaga Ryssland och möjliggöra en större autonomi 
eller till och med nationell självständighet. För att påskynda detta,  
vände sig vissa av deras representanter till Rysslands fiender, framför 
allt Tyskland, för stöd och samarbete.11

Men framför allt finländarnas representanter tog i hemlighet 
kontakt även med svenska meningsfränder. Sverige var visserligen inte 
en av de krigförande staterna, men kunde väl ändå bli det. Man kände 
till de starka antiryska stämningarna i Sverige, som hade intensifierats 
under den så kallade försvarsrörelsen särskilt på grund av den kände 
upptäcktsresande Sven Hedins propagandaaktiviteter ett par år före 
kriget. Finnarna trodde också att det skulle ligga i Sveriges intressen 
att återerövra territorier som staten hade förlorat under de föregående 
århundradena – särskilt Finland, som hade blivit en del av det ryska 
imperiet bara något mer än hundra år tidigare.12

10  Mart Kuldkepp, ”Hegemony and Liberation in World War I: The Plans for New Mare Nostrum 
Balticum”, Ajalooline Ajakiri, 3, 2015, 249 f.

11  Kuldkepp 2015, 251 f.
12  Kuldkepp 2015, 252.
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Finländarnas förhoppningar var inte helt missriktade. Sverige 
hade förklarat sig neutralt vid krigets början, men det fanns betydande 
kretsar i Sverige som ansåg att den svenska neutraliteten var något tem-
porärt och att det egentligen låg i Sveriges intresse att inträda i kriget på 
centralmakternas sida. Krigsrörelsen som förespråkade detta blev känd 
som ”aktivismen”, eftersom det fordrade en utrikespolitik som”aktivt” 
skulle skydda Sveriges intressen i öster – i motsats till status quo som 
uppfattades som skamlig passivitet. Alliansen med Tyskland skulle 
tjäna två huvudsyften: försvagandet av Ryssland och återerövringen 
av Finland. Efter kriget skulle Sverige med Tysklands hjälp ha kunnat 
sprida sin hegemoni över hela Skandinavien och återetablera sig som 
den dominerande stormakten i Östersjöområdet liksom på 1600-talet.

Den aktivistiska rörelsen i vardande under vintern 1914–1915 
var fortfarande ganska återhållsam. De första funderingarna rörde 
framför allt frågan om Sverige borde ha en ”svag” eller ”stark” neu-
tralitet – med den starka neutraliteten menade man nämligen en neu-
tralitetspolitik som man var beredd att överge för andra och viktigare 
politiska målsättningars skull. En intensivare aktivistagitation börja-
de under sommaren 1915, då en skara av anonyma aktivistskriben-
ter: unghögermannen Adrian Molin, socialdemokraterna Otto Järte 
och Yngve Larsson, den gamle statsvetaren Rudolf Kjellén och andra, 
publicerade sin kontroversiella propagandaskrift Sveriges utrikespolitik 
i världskrigets belysning. Samtidigt som Hindenburg hade sina stora 
framgångar i öst trodde aktivisterna att tiden var kommen för en aktiv 
insats för Sveriges framtid och i boken yrkade man tämligen öppet på 
”modig uppslutning vid Tysklands sida”.13

En ännu viktigare faktor var Tysklands vice utrikesminister Art-
hur Zimmermanns hemliga alliansbud till Sveriges statsminister Hjalmar 
Hammarskjöld i maj 1915. Som kompensation för Sveriges deltagande  
på Tysklands sida, och en gemensam operation mot S:t. Petersburg 
ställde Zimmermann i utsikt en svensk efterkrigshegemoni över Åland, 

13  Mart Kuldkepp, ”Sweden’s Historical Mission and World War I: A Regionalist Theory of 
Swedish Activism”, Scandinavian Journal of History, 39 (1), 2014, 136 f.
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Finland och de andra skandinaviska länderna. Hammarskjöld avböjde 
men den frenetiska aktiviteten som därefter började i aktivistkretsarna i 
Stockholm hade mycket att göra med en önskan att stödja och uppmunt-
ra denna stämning i Tyskland. Samtidigt som man såg stora framtidsmöj-
ligheter i det svenska krigsdeltagandet var man rädd att om alliansen 
med Sverige inte blev av, Tyskland vid fredsslutet kunde ge Ryssland fria 
händer i det neutrala Skandinavien som ett slags kompensation.14

Aktivisterna och aktivistvänner inkluderade flera högt uppsatta 
individer i Sverige, framför allt högermän och tyskvänliga socialdemo-
krater. De var journalister, skriftställare, politiker, akademiker och offi-
cerare. Bland de mest framstående var upptäcktsresanden Sven Hedin, 
Sveriges minister i Tyskland Arved von Taube, riksmarskalken Ludvig 
Douglas, matematikern och millionären Gösta Mittag-Leffler, ecklesias-
tikministern K. G. Westman och Sveriges drottning, Victoria. Det fanns 
även aktivistiska författare och litteraturkritiker, som oftast var påver-
kade av Henri Bergsons viljefilosofi och den djärva handlingens ideal, 
liksom även Siwertz. Men någon massrörelse blev aktivismen aldrig och 
den saknade verkligt stöd bland den breda allmänheten i Sverige som 
just då höll på att utvecklas mot ett demokratiskt statsskick.15

Trots att aktivisterna gärna framhävde att de agerade i svenska 
intressen, samarbetade de samtidigt intensivt med inflytelserika tyska 
politiska och militära kretsar som gärna ville dra det tyskvänliga Sverige  
in i kriget på centralmakternas sida. Nästan omedelbart efter krigets 
början uppstod det också ett samarbete mellan svenska aktivister och 
den liknande rörelsen i Finland som härstammade från konservativa, 
svenskspråkiga akademiska kretsar i Helsingfors. De finländska studen-
terna resonerade på ungefär samma sätt som svenska aktivister, om än 
från ett eget perspektiv: eftersom Ryssland nu var bundet i ett krig mot 
Tyskland kunde det före detta moderlandet Sverige ta sin revansch 
och samtidigt komma till finländarnas hjälp. Sändebud skickades till 
Sverige för att underhandla med svenskarna, och hålla kontakt med 

14  Kuldkepp 2015, 267–269; Kungliga Biblioteket, Adrian Molins efterlämnade papper. L46:16A, 
Aktivismens historia 1914–1917 (1932), s. 13 f.

15  Kuldkepp 2015, s. 255 f.
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representanter i Tyskland. Så småningom etablerade finländska akti-
vister i Stockholm en permanent byrå som leddes av filosofie doktor 
Herman Gummerus. Som hans assistenter och medhjälpare arbetade 
där en växande skara av unga magistrar som inkluderade Almar Fabri-
tius, Georg Achates Gripenberg, Pehr Herman Norrmén och andra.16

Under hösten 1915 ledde dessa ursprungligen ganska tillfälliga 
kontakter mellan svenska och finländska aktivister till mer regelbund-
na veckomöten på restaurangen Pelikan på Södermalmstorg i Stock-
holm. Herman Gummerus skriver i sina memoarer att den så kallade 
Pelikanklubben regelbundet gästades av nästan alla finländska aktivis-
ter som stannade i Stockholm, samt svenska aktivister eller halvaktivis-
ter som Otto Järte, Yngve Larsson, Arne och Nils Forssell, Tor Bonnier, 
Nils Söderqvist, Sven Lidman, Erland Hjärne, Nils Ahnlund, Sigfrid 
Siwertz och andra, inklusive några högre officerare.17

Man förde inga protokoll på mötena, men atmosfären har efter-
åt skildrats av flera deltagare. Från dessa beskrivningar får man intrycket 
av mycket entusiasm för de gemensamma målen, men också en hel del 
häftiga debatter. De gemensamma planerna inkluderade en landstig-
ningsoperation i Finland och den preliminära konstitutionen av det 
kommande ’Nordiska Förbundet’, en förbundsstat med konungariket 
Sverige i spetsen som man föreställde sig skulle uppstå efter krigsslutet 
och som de andra skandinaviska staterna skulle ansluta sig till.18

Alfons Paquet, en tysk journalist och vän till aktivisterna skrev 
i ett oavslutat romanfragment från 1930-talet, att Pelikanklubben var 
en mötesplats för alla som av en eller annan anledning hatade Tsar-
ryssland: finländska självständighetsmän som senare skulle bli kärnan 
av den finska vita armén i det finska inbördeskriget; finländska socia-
lister som skulle göra det samma på den röda sidan; svenska aktivister 
som ville inträda i kriget för att ”bygga upp en romantisk nordisk stat”. 
Där fanns också representanter för nationella minoriteter i Ryssland, 

16  Kuldkepp 2015, 254; Molin 1932, s. 14–20.
17  Herman Gummerus, Jägare och aktivister. Hågkomster från krigsåren i Stockholm och Berlin (Helsing-

fors 1927), s. 277.
18  Kihlberg 1961, s. 84-86.



75

SIWERTZ SOM AKTIVIST 

antingen borgerliga eller socialistiska, som hoppades på befrielse från 
Ryssland. Och sist men inte minst var där tyska diplomater, journalis-
ter och agenter som ville förstöra Ryssland genom att revolutionera 
det med hjälp av radikala socialister, eller dela upp det i mindre stater 
med hjälp av nationella separatister. Klubbens verksamhet upphörde 
efter de två ryska revolutionerna år 1917 – då fanns den gemensamma 
fienden, Tsarryssland, inte längre.19

Trots att samarbetet mellan svenska och finländska aktivister i 
början såg lovande ut, blev förhållandet mellan de två rörelserna ganska 
spänt. Den viktigaste orsaken var nog att den svenska rörelsen inte hade 
något bredare stöd i Sverige. Det var en nackdel som förlamade aktivis-
ternas försök att komma åt sina farligaste politiska fiender; den smidi-
ge svenske utrikesminstern Knut Wallenberg och tyske ambassadören 
i Stockholm, Hellmuth Lucius von Stoedten. De svenska aktivisternas 
oförmåga att hävda sig på hemmaplan betydde att de finländska aktivis-
terna såg sig nödsakade att förhandla direkt med Tyskland, förbigående 
Sverige. Det var en tämligen framgångsrik strategi, i att de finländska 
aktivisterna fick betydande stöd från Tyskland, bland annat i form av ett 
nationellt finländskt frivilligförband i den tyska armén, den 27de jägar-
bataljonen (Königlich Preussisches Jägerbattalion Nr. 27). En omfattande 
smuggling av finländska frivilliga genom Sverige till Tyskland ägde rum 
under 1915 och 1916; något som den svenska polisen och generalstaben 
blundade för.20

Samtidigt hade de finländska aktivisterna själva knappt något 
stöd bland Finlands bredare allmänhet. Man överdrev utsikterna för en  
resning i Finland samt hur benägen befolkningen skulle vara att  
acceptera en svensk-tysk ockupation. Men samarbetet mellan svenska 
och finländska aktivister fortsatte ändå, med försök till gemensamma 
aktioner och dryftandet av gemensamma framtidsplaner.

19  Gerd Koenen, “Rom oder Moskau”. Deutschland, der Westen und die Revolutionierung Russlands 
1914–1924 (Tübingen 2003), 182.

20  Om jägarrörelsen, se Matti Lackman, Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia 
(Helsinki 2000).



76

MART KULDKEPP

Siwertz som aktivist och Eldens återsken som aktivistroman
Trots att Sigfrid Siwertz livligt umgicks med både de finska och  
svenska aktivisterna under första världskriget, tillhörde han inte aktivis- 
trörelsens inre och invigda krets – detta i motsats till sin generations-
kamrat Sven Lidman, som år 1916 blev redaktör för den aktivistiska 
tidskriften Svensk Lösen.21

Inte heller var Siwertz bland författarna till Sveriges utrikes- 
politik i världskrigets belysning, även om han hyste tankar om att med-
verka i en vidare aktivistpublikation. I december 1915 skrev en av rö-
relsens eldsjälar Otto Järte till meningsfränden Sam Clason att ”en 
liten vänsterkrets av aktivister [nu är] beredda att framträda inpå  
offentligheten med en skriftserie, ’Svensk Utrikespolitik’, ansedd att 
utgöra en fortsättning på vår bok”. Bland de tänkta skribenterna var 
Järte själv, förläggarsonen Tor Bonnier och industrimannen Hugo 
Heyman. Även John Landquist och Sigfrid Siwertz hade utlovat bi-
drag till kommande häften.22 Av skriftserien blev dock intet, troligen 
på grund av distributionssvårigheter. Som framgår av Järtes brev var 
det ytterst svårt att hitta ett förlag som ville åta sig uppdraget.

Siwertz kanske mest uppmärksammade aktivistiska gärning kom 
så sent som i februari 1918 under det finska inbördeskriget, då han, 
tillsammans med Tor Bonnier, Otto Järte, John Landquist, Karl Hilde-
brand och andra undertecknade en vädjan till svensk statsminister Nils 
Edén om svensk utförsel och transitering av vapen och ammunition till 
Finland till förmån för den vita sidan i kriget.23 Annonsen med samma 
innehåll infördes även i de flesta dagstidningarna den 3 februari 1918.24

Men trots att han aldrig var särskilt engagerad i rörelsen kan man 
ändå betrakta Siwertz som ett tämligen pålitligt vittne om den svenska 
aktivismen. Någon opartisk åskådare var han dock knappast. I Eldens 
återsken förekommer det tydligt aktivistiska tankegångar och dess hjälte 

21  Knut Ahnlund, Sven Lidman. Ett livsdrama (Stockholm 1996), 216–223.
22  Kungliga Biblioteket, Otto Järtes efterlämnade papper, L 78:1.
23  Ragnar Andersson, Svenska Dagbladet och det politiska livet (Uppsala/Stockholm 1952), s. 326.
24  Carl Sundbeck, Svenska röster under Finlands frihetskamp (Stockholm 1920), s. 13; Carl-Göran 

Andræ, Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 1917–1918 (Stockholm 1998), s. 166.
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Lennart Ahlborn genomgår en bergsoniansk utveckling från determi-
nistisk pessimism till irrationell handlingsdyrkan. Han, liksom Siwertz, 
beundrar aktivisterna och ser ständigt framför sig denna stora uppgift, 
som väntar hans folk. Samtidigt är han ändå rätt så kritisk mot rörelsen. 
Lennart uttrycker ganska ofta skeptiska åsikter om aktivisternas utsikter 
att lyckas. I flera fall skildras stämningen på klubben Duvslaget som 
kaotisk; i ett fall används uttrycket ”den berusande patriotiska rökel-
sen” (s. 159). Det är särskilt den svenska delen av aktiviströrelsen som 
framstår som rena pratmakare. Större sympati har han för finnarna som 
beundras för deras självuppoffrande patriotism:

Det var onekligen en viss komisk brytning mellan lokalen och de 
mycket allvarliga debatter, som fördes där. Lennart makade sig all-
tid över till de finska cigarretternas hörn. Där var det storpolitiska 
tobaksmolnet starkast laddat. Och där satt han nu och lyssnade till 
det växande mullret vid horisonten. Man försäkrade, att det förut 
så söndrade Finland var ett enda åskmoln av hat mot förtryckarna. 
Vilken dag som helst kan upproret slå ut i ljusan låga, hette det. 
Och då vill jag inte vara svensk, om vi är nog tröga och feghjärtade 
att sitta stilla, tänkte Lennart.
 Han såg med djup respekt och sympati på de prövade män, som 
satt här omkring honom och väntade på det betryckta fosterlandets 
stora chans – dess sista och enda chans i världen menade mången  
(s. 157).

Överhuvudtaget hör beskrivningen av stämningen på klubben Duvslaget 
från historikers synvinkel till de intressantaste episoderna i boken. Att 
Siwertz själv var en ofta förekommande gäst på Pelikanklubben bekräftas 
av Siwertz aktivistkamrater Yngve Larsson och Herman Gummerus, samt 
Otto Järtes levnadstecknare Ivar Anderson.25 En av de högre svenska of-
ficerare som deltog i sammankomsterna, Carl Axel Norman, noterade 
efteråt på 1960-talet att de unga finska aktivisterna Thure Svedlin och 
Pehr H. Norrmén (s. 72) hade till och med ogillat Siwertz närvaro efter-

25  Yngve Larsson, Mitt liv i stadshuset (Stockholm 1977), s. 76; Gummerus 1927, s. 277; Ivar Ander-
son, Otto Järte – en man för sig (Stockholm 1965), s. 66.
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som de trodde att han befann sig där enbart för att samla material för en 
bok. Och inte långt senare utkom faktiskt Eldens återsken.26

Parallellen Pelikanklubben-Duvslaget kan ses som en bekräftel-
se på Siwertzforskaren Iris Soivios påstående att tiden och platsen för 
händelserna i Siwertz böcker oftast anges noggrant och att det i flesta 
fall handlar om platser som han känner väl till.27 Likadant är fallet med 
flera av personlikheterna på klubben: flera av dem verkar vara inspire-
rade av de verkliga finska aktivisterna som Siwertz kände under sin tid.

Som har utpekats av Seikko Eskola hade Baron von Degen, ”en 
aristokratisk bonvivanttyp”, troligen Konni Zilliacus som förebild. ”Den 
gamle tränade konspiratören”, häradshövding Unonius, är däremot iden-
tisk med Jonas Castrén.28 Bakom magister Sjöros fanns i all sannolikhet 
Pehr Herman Norrmén, en ung finländsk aktivist och en av initiativ- 
tagarna till jägarrörelsen. I februari 1915 reste Norrmén till Tyskland för 
att genomgå militärutbildning, men återvände efter det till Stockholm 
och blev en ständig deltagare på klubbmötena. Med Leif Kihlbergs ord 
utvecklade han där med särskild kraft ”kulturkampsperspektivet”, idén 
att det för både Sverige och Finland gällde att göra en gemensam insats  
i den fäderneärvda kulturkampen mot ”ryssen”.29 Norrmén var en 
mycket nära vän även till den andra aktivistförfattaren Sven Lidman.30

Utöver Lennart själv är Sjöros en av de mest posistiva gestalter-
na i romanen och det är han som utför dess, med tidens språkbruk, 
manligaste gärning genom att ansluta sig till jägarrörelsen och resa till 
Tyskland för att kämpa för sitt lands befrielse. Lennarts beundran för 
honom får ett nästan lyriskt uttryck när han gör sällskap med sin vän 
till Trelleborg för att därefter skiljas åt:

26  Krigsarkivet, Arne Forssells arkiv, Vol 122, C. A. Nordman till Arne Forssell 3/1 1961.
27  Soivio 1966, s. 25.
28  Seikko Eskola, Suomen kysymys ja Ruotsin mielipide. Ensimmäisen maailmansodan puhkeamisesta 

Venäjän maaliskuun vallankumoukseen (Porvoo 1965), s. 176.
29  Kihlberg 1961, s. 37.
30  Ahnlund 1996, s. 224 f.
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Sjöros var mycket blid och stilla. Hatet och vreden hade lagt sig nu, 
när han fick lägga sitt liv på det flammande bålet. Offret hade re-
dan bringat försoning. Han talade med Lennart om vissa barndoms- 
minnen, de första små erfarenheterna om livets krig och kärlek, 
obetydliga ting, men som ända till döden genomtränger själen med 
sin fina doft. Han citerade sina diktare och filosofer, dem som han 
mött i den rätta åldern, då sinnet var öppet och mjukt, och som fött  
honom för andra gången. [...] Lennart lyssnade tyst med en tindran-
de stolthet över hans förtroende. Du lägger ett stycke av ditt liv i min 
hand, tänkte han. Jag lovar, att det inte skall falla till marken (s. 185).

Inför sin bortfarande vän grips Lennart Ahlborn av samma stämning 
som han kände, då han under exercistiden stod och betraktade havet 
och begrundade krigets verklighet. Själv förmår dock Lennart Ahlborn 
inte uträtta en aktivistisk gärning. Romanen utmynnar i att han accep-
terar sin och sitt lands situation – något som på ett sätt förespeglade 
den historiska verkligheten.

Ryssland som Sveriges arvfiende är närvarande i romanen en-
dast på ett mycket abstrakt sätt. Huvudkonflikten finns framför allt 
mellan svenskar och finländare, och olika svenskar själva, som i roma-
nen har olika sätt att reagera på kriget. De två ytterligheterna är idealis-
tiske Lennart och gulaschbaronen Betjeman, som skrupelfritt anpassar 
sig till kriget och profiterar på det. Betjeman uppfattar kriget som en 
”jättekonjunktur”; han är beredd att krossa alla som är svagare eller 
står i vägen för hans framgång. Det är rena motpolen till Lennarts idé 
om det nationella offret, och det är de gärningar som svenskarna utför 
under neutralitetens mantel som är objektet för Siwertz bittraste kritik:

Det fredliga Stockholm var ju en fullkomlig vildmark av underjordiska  
intriger, fräckt skoj och samvetslöst förräderi mot statens intressen. 
Det var en egoismens orgie, en sannskyldig penningens brunsttid. 
Nu fick han fruktansvärt bekräftat, vad han tidigare känt och anat. 
Sannerligen neutraliteten lyfte inte upp något skönt ansikte (s. 180).
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Det är egentligen denna moraliska anklagelse mot svensk egoism, pro-
fitbegär och bristen på högre ideal som utgör romanens ideologiska 
huvudlinje. Jämfört med det har de stora geopolitiska maktspelen en-
dast begränsad betydelse – med det viktiga undantaget att Siwertz, lik-
som de andra aktivisterna, ansåg att även den svenska utrikespolitiken 
i grund och botten var en moralisk fråga. Att hålla fast vid neutrali-
teten till varje pris uppfattade han som fegt och omoraliskt, om inte 
rentav farligt för Sveriges framtid.

Denna, under sin tid relativt spridda tanke har inte särskilt ofta 
diskuterats i historieskrivningen och troligen verkar den främman-
de också för de flesta nutida läsare. Samtidigt är det odiskutabelt att 
Siwertz i Eldens återsken företräder denna idé med hela sitt hjärta och 
skönlitterära förmågor, vilket gör romanen läsvärd än idag. Känslans 
betydelse erkändes dessutom redan under bokens ursprungliga mot-
tagande. I en recension i Svensk Tidskrift år 1917 skrevs det om Eldens 
återsken och Bengt Bergs roman En german:

[B]ägge böckerna äro hvarandra lika i så måtto, att författarna varit 
alltför gripna af ämnets betydelse för att ägna full uppmärksam-
het åt dess konstnärliga utformning; men hos båda är allvaret i 
syftningen och äktheten i känslan så stor, att man lättare än eljest 
öfverser med svagheter i formen och kompositionen.31

Sammanfattning
För en historiker har Eldens återsken ett visst värde som en verklighets-
nära skildring av den svenska aktivismen och dess Stockholmsmiljö 
under första världskriget. Särskilt vad gäller aktivistsammankomster-
na på Pelikanklubben utgör Siwertz roman en av de bästa och mest 
intressanta källorna. Där beskrivs även den allmänna stämningen på 
sammankomsterna, inte bara de förda diskussionerna, och flera av 
personligheterna framstår i färgrika drag. Men ännu viktigare är att 
Siwertz roman som ett litterärt verk ger en tämligen unik inblick i det 

31  ”Litteratur. Ur bokmarknaden”, Svensk Tidskrift, 1917, s. 54.
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aktivistiska tankesättet, med alla dess samtidsmoraliska övertygelser. I 
Eldens återsken får 1914 års idéer en utpräglat konstnärlig utformning, 
som låter oss bättre förstå inte bara hur Siwertz och de andra svenska 
aktivisterna resonerade, utan också hur de kände.

För denna uppgift är Eldens återsken av särskild betydelse efter-
som aktivismen blev en av den svenska historiens återvändsgränder, en 
rörelse som på gott eller ont aldrig blev ett realistiskt politiskt alterna-
tiv. På grund av Tysklands nederlag i kriget år 1918 och inte minst de 
samtida inrikespolitiska och samhälleliga förändringarna i Sverige var 
det kanske oundvikligt att aktiviströrelsen skulle självdö – även om det 
visserligen kom nya återspeglingar under andra världskriget.

Tillsammans med den svenska aktivismen försvann också den 
märkliga idén att Sverige just under första världskriget hade ett aldrig 
återkommande tillfälle och en moralisk förpliktelse att ingripa i världs-
historien, ett tillfälle som dock aldrig användes. Men om man accepterar 
att historievetenskapens uppgift är att motverka ”nuets provinsialism”, 
att det ska lära oss något om de olika vägarna som historien kunde ha 
tagit men inte tog, belysa handlingsalternativ som inte aktualiserades 
och reflektera över idéer som inte fick tillräckligt med stöd under sin tid, 
får också de svenska aktivisterna och Siwertz sin rätta plats i historien.



82

MART KULDKEPP

Litteraturförteckning
Anonym (1917), ”Litteratur. Ur bokmarknaden”, Svensk Tidskrift 1917, s. 54
Ahlund, Claes (2001), ”Författarna och första världskriget. De krigföran-

de länderna och Sverige”, i Vänbok till Alvar Wallinder, red. Christina 
Tellgren, Gävle, s. 10–28 

 – (2010), Underhållning och propaganda. Radschas (Iwan Aminoffs) roma-
ner om första världskriget 1914–1915, Uppsala

Ahnlund, Knut (1996), Sven Lidman. Ett livsdrama, Stockholm
Anderson, Ivar (1965), Otto Järte – en man för sig, Stockholm
Andersson, Ragnar (1952), Svenska Dagbladet och det politiska livet,  

Uppsala/Stockholm
Andræ, Carl-Göran (1998), Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna 

i Europa 1917–1918, Stockholm
Battail, Jean-François (1979), Le mouvement des idees en Suède à l’âge du 

bergsonisme, Paris
Eskola, Seikko (1965), Suomen kysymys ja Ruotsin mielipide. Ensimmäisen maail-

mansodan puhkeamisesta Venäjän maaliskuun vallankumoukseen, Porvoo
Gummerus, Herman (1927), Jägare och aktivister. Hågkomster från krigs- 

åren i Stockholm och Berlin, Helsingfors
Kihlberg, Leif (1961), Aktivismens huvudorgan Svensk Lösen. Två studier i 

svensk konservatism 1916–1922, Skrifter utgivna av Statsvetenskapli-
ga föreningen i Uppsala; 41, Stockholm

Koenen, Gerd (2003), “Rom oder Moskau”. Deutschland, der Westen und 
die Revolutionierung Russlands 1914–1924, Tübingen

Kuldkepp, Mart (2014), ”Sweden’s Historical Mission and World War 
I: A Regionalist Theory of Swedish Activism”, Scandinavian Journal 
of History, 39 (1), 2014

 – (2015), ”Hegemony and Liberation in World War I: The Plans for 
New Mare Nostrum Balticum”, Ajalooline Ajakiri, 3, 2015

Lackman, Matti (2000), Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tunte-
maton historia, Helsinki

Larsson, Yngve (1977), Mitt liv i stadshuset, Stockholm



83

SIWERTZ SOM AKTIVIST 

Nordin, Svante (1994), Fredrik Böök. En levnadsteckning, Stockholm
Nygård, Stefan (2008), Filosofins renässans eller modern mystik? Bergsonde-

batten i Finland, diss., Helsingfors
Saxlund, Tyrgils (1975), 1914 års idéer. En studie i svensk litteratur, Stockholm
Siwertz, Sigfrid (1972), Eldens återsken. Det stora varuhuset. Djami och 

vattenandarna, Stockholm
Soivio, Iris (1966), Symbolerna i Sigfrid Siwertz’ prosa, Turku
Stenkvist, Jan (1982), Nationalskalden. Heidenstam och politiken från och 

med 1909 Stockholm
Sturfelt, Lina (2014), Skandinavien och första världskriget, Scandia 

80:2, 2014, s. 93–106
Sundbeck, Carl (1920), Svenska röster under Finlands frihetskamp, Stockholm





PER-OLOF MATTSSON

st I n k a n d e  
g I F t B l o m mo r  

o c h k a pI ta l e t s  
ku ng sv ä g

Om Sigfrid Siwertz roman Selambs





87

STINKANDE GIFTBLOMMOR OCH KAPITALETS KUNGSVÄG   

Under de första decennierna av nittonhundratalet framträdde några 
svenska författare som brukar refereras till som borgerliga realister i 
motsats till de proletära realister som började göra sig hörda vid samma 
tid. De i efterhand mest kända av dem är Hjalmar Bergman och Elin 
Wägner, men bland dem fanns även Sigfrid Siwertz. Han var i likhet 
med en annan borgerlig realist, Olle Hedberg, en oerhört flitig författare 
som under många år hade en grundmurad ställning både i den litterära 
offentligheten och bland läsarna. Han blev 1932 invald som medlem 
i Svenska Akademien, den svenska litteraturens främsta utmärkelse. 
Hans ställning blev dock en helt annan redan under 1930-talet, och när 
Siwertz avled 1970 tillhörde han redan litteraturhistorien.

Under de senaste årtiondena har det aldrig varit något problem 
att få tag på hans böcker. Antikvariaten har ofta haft hyllmeter med 
böcker av Siwertz och andra av hans generationskamrater som Ludvig 
Nordström, Gustaf Hellström, Sven Lidman eller den något yngre Olle 
Hedberg. Det finns givetvis flera möjliga förklaringar till att författa-
re som en gång varit mycket uppskattade och hyllade försvunnit in i 
glömskan. Det kan vara oförtjänt och författarens verk kanske glöms 
bort men visar sig senare innehålla bestående värden och en renässans 
kan inledas. Författarens verk kan också åldras mycket snabbt och har 
helt enkelt inget – eller mycket lite – att säga nya generationer av läsare.

I Siwertz fall är det utan tvekan den andra förklaringen som 
är aktuell. Bara ett par av hans böcker – av ett 70-tal romaner, dikt-
samlingar, novellsamlingar och andra böcker – har visat en viss mot-
ståndskraft. Det gäller Mälarpirater (1911), som filmatiserats tre gånger 
och blivit en klassisk pojkbok, och romanen Selambs (1920), som blev 
teveserie 1979.1

Lars Forssell efterträdde Siwertz i Svenska Akademien och tyck-
te sig i sitt installationstal 1971 se möjligheter till en återkomst för 
författarskapet: ”Man kan bli efter sin tid och ändå överleva den. Jag 

1  Teveserien med manus av Jan Molander visades i elva avsnitt i SVT kanal 1 den 4 oktober till 
9 december 1979 i regi av Bengt Lagerkvist. I rollerna som de fem syskonen: Björn Gedda, 
Marika Lindström, Tomas Pontén, Lil Terselius och Krister Henriksson. Inspelningen ägde rum 
vid Salnecke slott utanför Uppsala. Serien visades i repris i SVT sommaren 2015.
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tycker mig redan skymta Siwertz där borta vid horisonten. Han ser ut 
att komma emot oss.”2 Forssell menade att Siwertz var ”en tidsbildens 
mästare” och pekar speciellt på Selambs och menar att den romanen, 
”skriven med ett bläck gjort på galläpplen”, kan ha ”större aktualitet 
idag än när den skrevs och säkert – åtminstone ur ett internationellt 
perspektiv – ännu större i morgon”.3 Forssells förhoppning har väl 
knappast infriats, för att nu uttrycka det milt.

Men just Selambs har ett särskilt intresse som skildring av hän-
delser i samband med tomtspekulationerna – eller med Forssells for-
mulering: ”den finanskonst som i folkmun kallas tomtjobberi” – som 
förekom när Stockholm byggdes ut för drygt hundra år sedan. Den 
bygger på tydligt iakttagbara förebilder men gör också anspråk på att 
säga en del annat, bland annat om egoismens natur. Den har ibland 
också setts som en svensk motsvarighet till Thomas Manns berömda 
roman Buddenbrooks.Verfall einer Familie (1901).

Siwertz som flanör
Den första fasen i författarskapet, innan Siwertz blev borgerlig realist i 
ordets verkliga mening, gick dock i helt annan riktning. Han förknip-
pades starkt med de så kallade flanörerna, ett slags arvtagare till Hjal-
mar Söderbergs romaner om stockholmska miljöer där mer eller min-
dre olyckliga och misslyckade män driver omkring och reflekterar över 
tillvaron. Söderbergs Stockholm var mycket begränsat i sin geografiska 
utsträckning. Gunnar Ekelöf liknade det en gång vid ”en välombonad 
ungkarlsvåning”.4 I sin inledning till brevväxlingen mellan Söderberg 
och Bo Bergman formulerar sig Per Wästberg något annorlunda men 
med samma andemening: ”en världsstad hopkramad till en by”.5

Den bok av Siwertz som främst förknippas med flanörmotivet 

2  Lars Forssell, Sigfrid Siwertz. Inträdestal i Svenska akademien (Stockholm 1971), s. 9.
3  Forssell, s. 10.
4  Gunnar Ekelöf, ”Hjalmar Söderbergs Stockholm”, i Ekelöf, Skrifter. 7. Blandade kort och annan 

essäistik. red. Reidar Ekner (Stockholm 1992), s. 221–225. Citat s. 224. Ursprungligen publicerad 
i Svensk familjetidning julnumret 1941.

5  Per Wästberg, ”Inledning”, Kära Hjalle Kära Bo (Stockholm 1969), s. 16.
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är romanen En flanör (1914). Om Söderbergs Stockholm påminner 
mer om en småstad än något annat, smyger det sig just i En flanör in en 
viss dynamik och känsla av storstad när huvudpersonen Torsten Gjör-
loffs relation till Stockholm beskrivs: ”Den som från barnsben rört sig 
på vimlande gator får en spensligare, snabbare, försiktigare läggning. 
Han lär sig tidigt en skepsis, som är lik en brynja af fina och glatta 
ringar kring de ädlare delarna. Han uppfostras till axelryckningen och 
det snabba leendet, som icke bara talar om lättsinne utan äfven är en 
dyrt förvärfvad amulett mot tusentals onda och tyngande inflytelser.”6

Staden är dock fortfarande fylld av okända och potentiellt ho-
tande företeelser. Hos Siwertz är det knappast ännu fråga om att skild-
ra en konkret stad, där gator och torg utmärks med namns nämnande. 
Det handlar snarare om det som Fredric Jameson, i samband med 
George Gissings roman The Nether World (1889), kallar ett vittnesbörd 
om de narrativa paradigm som organiserar medelklassens fantasier om 
hur de lägre samhällsklasserna lever.7

Bilden av arbetarnas del av staden – benämnd ”De dödas stad” 
– präglas hos Siwertz just av en klassmässig ångest inför arbetarklassens 
och trasproletariatets närvaro. Stadens arbetare framträder som ett kol-
lektiv i avsaknad av varje tendens till personlighet eller individualitet 
– en bild som inte var ovanlig i litteraturen runt sekelskiftet 1900: ”En 
fabriksport öppnades, och en lång ström af arbetare vällde förbi dem 
på den smala, smutsiga träspången. De liknade hvarandra som bär, det 
var som samma kutiga, sotiga och bleka karl oupphörligt glidit förbi”, 
reflekterar Gjörloff i samband med ett besök i den del av staden som 
har likheter med Södermalm.8

Urtypen för stadsbon hos Siwertz är dock inte arbetaren utan 
”juden”, som på ett olycksbådande tidstypiskt sätt framstår som den 

6  Sigfrid Siwertz, En flanör (Stockholm 1914), s. 73. Alexandra Borg analyserar romanen ur an-
dra aspekter i sin avhandling En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897–1916 (Stockholm 
2011). Se kapitel 6.

7  Fredric Jameson, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act (London/New York 
1981), s. 186.

8  Siwertz 1914, s. 278.
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genuine stadsbon, den rotlöse och jordlöse. På auktionen efter konkur-
sen för faderns firma ser Torsten en ”liten fattig, blek judeflicka”, som 
representerar ”[f]emtio generationer stadslif”: ”För henne är den här 
atmosfären af trängsel och omsättning, hvad skogen är för en svensk 
torparunge”, kommenterar berättaren.9 Den här dikotomin – jude/
stad och svensk/natur – återkommer, som vi ska se, även i Selambs.

Den första fasen i författarskapet tar emellertid slut i samband 
med första världskriget; den kan med fördel sammanfattas med Sven 
Stolpes ironiska uttryck i en liten skrift om Siwertz från 1933: ”I bu-
levardernas gyllenbleka skymningssken och parkernas vemodiga dis 
rör sig ett sårbart storstadsbarn, som ännu icke vågat sig in i livet men 
ryser tillbaka vid dess första brutala beröring”.10 Stolpe tycker sig se hur 
Siwertz redan i romanen Eldens återsken (1916) lämnar flanören åt sitt 
öde. Istället söker han sig till den samtida verkligheten med porträttet 
av ”gulaschen och skurken Betjemans vidriga gestalt”, som represente-
rar ”hela kristidens ohöljt rovkapitalistiska anda”.11

Litteraturhistorikerna pekar utan undantag ut Selambs som 
Siwertz främsta verk. Ingemar Algulin kallar romanen för ”Siwertz 
stora verk”;12 Conny Svensson menar att den intar en ”särställning” i 
författarens produktion och avslutar behandlingen av romanen med 
att utnämna den till ”det stora mästerverket i Siwertz omfattande pro-
duktion”.13 Göran Hägg ser den som ett av de två överlevande ”mäs-
terverken” i författarskapet (det andra är Mälarpirater).14 Erik Hjalmar 
Linder ser den i sitt verk om nittonhundratalets första hälft som ”ett 
höjdmärke i hans alstring”.15 Olle Holmberg instämmer också i kören 

9  Siwertz 1914, s. 327.
10  Sven Stolpe, Sigfrid Siwertz, Studentföreningen Verdandis småskrifter; 361 (Stockholm 1933), s. 6.
11  Stolpe, s. 37 f.
12  Ingemar Algulin, ”Borgerlig och proletär realism. Modernismens frammarsch (1909–1945)”, i 

Bernt Olsson, Ingemar Algulin m. fl., Litteraturens historia i Sverige. 5. uppl. (Stockholm 2009), 
s. 326–409. Citat s. 338.

13  Conny Svensson, ”Tiotalets borgerliga realister”, i Den svenska litteraturen. IV: den storsvenska gene-
rationen, red. Lars Lönnroth/Sven Delblanc (Stockholm 1989), s. 161–184. Citat s. 177 resp. 179.

14  Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm 1996), s. 425.
15  Erik Hjalmar Linder, Fem decennier av nittonhundratalet, fjärde och utökade uppl. av Fyra decen-

nier av nittonhundratalet (Stockholm 1965), s. 136.
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av lovord för Selambs: den är ”vår första stora roman om 1900-talets 
svenska överklassamhälle och kanske den bäst skrivna av ’tiotalister-
nas’ prosaböcker”.16 På den punkten råder det alltså enighet bland lit-
teraturhistorikerna, liksom i stora drag om romanens tendens, som vi 
ska återkomma till. När det gäller romanens bakgrund i den svenska 
samtiden blir litteraturhistorikerna betydligt försiktigare.

Den historiska bakgrunden
Algulin framhåller att Siwertz själv kom från en ”enkel medelklassmiljö 
men blev genom giftermål närmare lierad med finanskretsarna”. Han 
drogs till ”storstadens borgerligt besuttna miljöer, där en hänsynslös 
uppkomlingsmentalitet frodas”, konstaterar han.17 Conny Svensson 
ger en mer allmän bakgrund: ”Romanens syskonskara skall uppenbar-
ligen ses som ett koncentrat av den rådande tidsandan. Den mentali-
tet som möjliggjort världskriget avspeglas i deras totala likgiltighet för 
medmänniskors lidanden.”18 De preciseringar som Linder gjorde i sitt 
verk för mer än femtio år sedan tycks dock numera ha sjunkit undan. 
Han menade att Siwertz ”genom sitt första äktenskap blivit befryndad 
med stockholmska affärssläkter och fått en inblick i tomtexploatering-
ens metoder”. Linder ger också en geografisk precisering: ”det verkar 
som om exploateringen av Huvudsta och dess utveckling till förort 
särskilt lekt honom i hågen”.19

Utifrån Linders precisering är det därför inte så konstigt att jag 
själv, när jag första gången läste romanen, associerade till min barndoms 
trakter. Familjen Selamb huserar på Selambshof som i viss mån motsva-
rar Huvudsta gård, men på andra sidan Bällstakanalen återfinns områden 
som också spelar en viss roll i romanen. Där finns bland annat Ulvsunda – 
ett gammalt område i Bromma med ett slott som räknar sina anor till mit-
ten av 1600-talet och som fältmarskalken Lennart Torstensson lät bygga.

16  Olle Holmberg, ”Selambs”, i Holmberg, Lovtal över svenska romaner (Stockholm 1957),  
s. 98–107. Citat s. 105.

17  Algulin 2009, s. 337.
18  Svensson 1989, s. 178.
19  Linder 1965, s. 138.
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Slottet ligger i utkanten av det som under flera decennier räkna-
des som Nordens största industriområde – Ulvsunda industriområde 
som sträckte sig ända fram till Mariehäll och sedan övergick i Sundby-
bergs stora fabriker Marabou och Siverts kabelverk – nu sedan länge ut-
flyttade. Jag minns Ulvsunda slott som en stor, mörk och närmast för-
fallen grupp av byggnader som påstods vara inrättning för alkoholister. 
Det omgavs av ett trist stängsel som ständigt hotade att falla omkull.

Jag kan också känna igen andra detaljer i romanen. Det som 
kallas Ekbackens såg och varv kan ha varit ett äldre företag som fanns 
vid stranden av Bällstakanalen på Brommasidan och som jag minns 
som en gammal brädgård där vi absolut inte fick vara, vilket givetvis 
höjde insatsen på ett sätt som var oemotståndligt. Å andra sidan finns 
det fortfarande ett varv inte långt från slottet som heter Margretelunds 
varv, men det fanns inte under den tid som Siwertz skildrar. Dessutom 
finns ett särskilt bostadsområde nära bostadsområdet Johannesfred 
som just kallas Ekbacken och där Ekbacksvägen är belägen.

Det förvånar mig inte när Forssell upplyser om att Siwertz un-
der sin uppväxt tillbringade somrarna ”i trakten av Tranebergsbron” 
och underförstått då på den sida där Bromma börjar.20 En anonym 
skribent i Wikipedia är mer rakt på sak: ”Den [Selambs] lär till vissa 
delar handla om familjen Wibom på Huvudsta gård. Sigfrid Siwertz 
sägs ha skrivit boken som en hämnd riktad mot Max Wibom. De 
hade varit goda vänner men blivit osams. Siwertz och Max bror John 
Wibom var svågrar – gifta med var sin syster. Mycket som sker i boken 
liknar Wiboms liv men många andra detaljer är fiktion helt och hållet. 
Bland annat var syskonen Wibom sex personer – alla pojkar.”21

Den slutsats som skribenten för vidare har dock inte accepterats 
av litteraturhistorikerna. Olle Holmberg argumenterar exempelvis ut-
tryckligen mot den tolkningen av romanen i sitt på flera sätt märkliga 
lovtal. Siwertz ”brukar då och då misstänkas för att […] välja modeller 
ur verkligheten till sina böcker, och då romanen Selambs kom ut år 1920 

20  Forssell 1971, s. 11.
21  ”Selambs”, www.sv.wikipedia.org. 9/7 2016.
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diskuterades det en del om vad familjen med detta namn skulle ’före-
ställa’ för en verklig familj”. När inget exakt svar gick att få föll frågan så 
småningom och, tillfogar Holmberg, ”något centralt litterärt intresse kan 
man kanske inte finna att den har”.22 I sin omläsning av Selambs finner 
han inte heller någon anledning att ändra på detta: ”Då man efter några 
decenniers förlopp återigen läser boken är det knappast som nyckelro-
man, knappast ens som verklighetsskildring man vill uppfatta den.”23

Hans Törnsäter har skrivit ett kulturhistoriskt ABC – På vand-
ring i Ulvsunda – där man kan misstänka att det mesta som finns att veta 
om området är noga noterat. Godsherren på Huvudsta Max Wibom 
omnämns där som ”den affärssinnade” och läsaren får veta att man kan 
läsa om ”exploateringen” av området i Selambs, med tillägget: ”(Ulvs-
unda slott motsvaras av Trevinge och Huvudsta av Selambshov)”.24

Museimannen och industrihistorikern Jan-Bertil Schnell talar 
på ett betydligt öppnare sätt om vad som försiggick för drygt hundra 
år sedan: Stockholms stad köpte 1904 egendomarna Ulvsunda, Trane-
berg, Åkeshov och Stora Ängby i Bromma socken. Schnell menar att 
”inte minst försäljningen av Ulvsunda är full av pikanta detaljer”.25

Vid sekelskiftet 1900 bestod Ulvsunda i stort sett av hela östra delen 
av Bromma socken och öarna Stora och Lilla Essingen. Under 1800-talet 
avstyckades torpen Alviken, Traneberg, Smedslätten och Äppelviken. Den 
siste godsherren baron Gustaf Samuel Åkerhielm dog 1900 och 1902 sålde 
sterbhuset hela egendomen. Köpare var vice häradshövdingen Oscar Kin-
nander, också kassadirektör i Stockholms Enskilda Bank, och den ”ökände 
tomtjobbaren” Max Wibom på Huvudsta gård. Priset var 525 000 kr. Kon-
traktet skrevs direkt över på bankdirektör K. A. Wallenberg som överlät det 
på Nya Atlas AB – en av föregångarna till dagens Atlas Copco. ”Det hela 
gav ett klart intryck av bulvanköp”, konstaterar Schnell.26

22  Holmberg 1957, s. 98.
23  Holmberg 1957, s. 98.
24  Hans Törnsäter, Kulturhistoriskt ABC. På vandring i Ulvsunda – www.ulvsunda. org/dokument//

dokument19.doc.
25  Jan-Bertil Schnell, Ulvsunda-Mariehäll. Stockholms företagsområdens historia (Stockholm 2009), s. 31.
26  Schnell 2009, s. 31.
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Stockholms stad avböjde dock att köpa godset, istället stycka-
des det. Max Wibom tog över cirka 50 tunnland av slottsparken för 
50 000 kronor. Villatomter avstyckades och såldes med god förtjänst. 
Slottet såldes till landstinget för 150 000 kronor för att användas som 
vårdinrättning. En del ursprungliga inredningsdetaljer såldes. Det som 
fanns kvar såldes 1904 till Stockholms stad för 909 610 kronor och 
80 öre. Schnells slutsats är att ”köpesumman [hade] blivit mer än tre 
gånger så hög som den ursprungligen var”.27 Det var alltså inte bara 
Wibom som deltog i spekulationerna.

Nu pågår ännu en exploatering av den gamla slottsparken när 
nya bostäder byggs i ännu en del som avstyckats. Själva slottet har blivit 
ett flott konferenscentrum fem minuters resväg från Bromma flygplats. 
Men i romanen kan det knappast vara exploateringen av Ulvsunda som 
avses. Om nu Trevinge motsvarar Ulvsunda slott, så är det inte där som 
tomtjobberiet pågår. Det är istället på andra sidan Bällstakanalen.

I romanen avstyckar Peter Selamb en del av Selambshof och 
köper det själv genom bulvanen Thomson. Det avstyckade området 
kallas Majängen och kan inte ha någon annan motsvarighet än Haga-
lund. Den beskrivning av området som ges i romanen motsvarar i stora 
drag det som brukade sägas om Hagalund. Området har mycket dåligt 
rykte och beskrivs som tillhåll för samhällets lägsta skikt. Det har san-
nolikt aldrig sagts om Ulvsunda villastad. Tvärtom. Hagalund revs på 
1960-talet och förevigades och romantiserades av målaren Olle Olsson.

”Den gamla trähusbebyggelsen uppfattades av somliga som en 
kåkstad”, påpekas i Wikipedia.28 Bebyggelsen inleddes kring 1890 och 
det finns inga uppgifter om att det förekom någon omfattande speku-
lation i marken. De som flyttade in var ofta hantverkare, vilket också 
gäller för romanens Majängen. Hagalund hade också rykte om sig att 
vara fattigt och blev ofta omskrivet i pressen som avskräckande exem-
pel. Även detta stämmer med bilden av Majängen i Selambs. Siwertz 
har alltså använt den faktiska historien om Wiboms och Wallenbergs 

27  Schnell 2009, s. 32.
28  ”Hagalund, Solna kommun”, www.sv.wikipedia.org. 9/7 2016.
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spekulationer i samband med avstyckningar från Ulvsunda slott och 
placerat det i det närliggande Huvudsta och Hagalund.

Siwertz använder alldeles uppenbart aktuella förebilder som 
många kunde och kanske fortfarande kan känna igen, men han skriver 
inte nyckelromaner. Han blandar och för in andra inslag i berättelsen. 
Exploateringen av Huvudsta (Hagalund) blandas med exploateringen 
av Ulvsunda i en intrig som både är lik förebilderna men ändå inte går 
att nagla fast som identiska.

Tolkningar av Selambs
Algulins tolkning är mycket välvillig och han konstaterar att den är ”en 
penetrerande litterär samhällsanalys av betydande skärpa” som ”for-
mar sig till en moralisk förkastelsedom över den egoism som modern 
materialism och kapitalism leder till. I få andra böcker har borgerlig-
hetens livsföring och livsideal tecknats i så ursinnigt mörka färger”.29

Göran Hägg menar att det rör sig om en bred familjeroman där 
de fem syskonen får ”illustrera olika arter av asocial egoism”. Roma-
nen i sin helhet är ”en blandning av moraliskt ursinne och nostalgiskt 
vemod”.30 Conny Svensson framhåller en ”pessimistisk människosyn” 
som utmärkande för romanen men menar att syskonen Selamb ”för-
kroppsligar också det ekonomiska systemet”.31 Han ser i Selambs ”en 
intensiv avsky inför storfinans och spekulanter” och menar att Siwertz 
”i kapitalismen [ser] det yttersta uttrycket för människans egoism”. 
Svensson avfärdar dock ”att romanen skulle ha en radikal eller sam-
hällskritisk tendens. I stället uppfattar författaren det selambska som 
en del av människonaturen, något för oss alla att bekämpa”.32

Stolpe framhåller Selambs som ”en sårad, kränkt och indignerad 
medborgares heta angrepp mot den kapitalistiska människotypen”.33 

29  Algulin 2009, s. 338. Bildtexten meddelar också att romanen är ”en obarmhärtig skildring av 
borgerlighetens livsföring och livsideal.” (s. 338)

30  Hägg 1996, s. 425 f.
31  Svensson 1989, s. 177.
32  Svensson 1989, s. 178.
33  Stolpe 1933, s. 39 f.
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Han menar att romanen handlar om ”den onda viljan” som Siwertz 
ger ”ett annat namn – egoismen”.34 Konsekvensen av Stolpes tolkning 
blir att syskonskaran beskrivs som ”ett fång stinkande giftblommor” 
som gestaltas i ”minutiöst utförda psykologiska studier”.35

Olle Holmberg läser romanen mer i enlighet med en utvecklings-
psykologi som betonar barndomens stora betydelse: ”Penninghungern 
är ett med egoismen, som i sin tur är det radikalt onda”.36 Författaren 
räknar med ”två sorters människor och få mellantyper mellan dem: 
de onda och de goda”.37 Holmberg resonerar också kring Freuds infly-
tande, eller åtminstone ett slags allmänt inflytande från den moderna 
psykologin: ”syskonen Selambs egoism som ett utslag av deras fruktan 
och deras fruktan som ett utslag av deras barndomsupplevelser”.38 

Holmberg ville som nämnts undvika alltför mycket spekula-
tion om romanens syfte och hörde därför av sig till Siwertz själv om 
bokens syfte. Siwertz svar är inte speciellt klargörande: romanen är 
en ”medvetet genomförd studie över den sterila mänskliga egoismen 
och romanen är utan tvivel representativ för min sinnesstämning strax 
efter det första världskriget med allt dess fördömda hemmagulascheri. 
Ja, världskriget är det allt överskuggande faktum, som ligger bakom 
romanens hårda grepp.”39 Holmberg föredrar själv att resonera med 
andra storheter: ”Vad Siwertz’ roman handlar om är det som med ett 
gammalt ord kallas för synd. Inte synden i religiös mening, men syn-
den i moralisk mening.”40

Författarkollegan och efterträdaren i akademien Lars Forssell 
läser in mer av vacklan och försiktighet i hela författarskapet. Siwertz 
”ålägger sig alltså en moral, som i sig själv medför en så subtil balans-
gång att man inte bör förvånas över att han ofta förlamades och hellre 
blev kvar på den borgerliga plattformen ovanför massornas huvuden 

34  Stolpe 1933, s. 43.
35  Stolpe 1933, s. 40 resp. 43.
36  Holmberg 1957, s. 99.
37  Holmberg 1957, s. 101.
38  Holmberg 1957, s. 102.
39  Holmberg 1957, s. 105.
40  Holmberg 1957, s. 100.
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än tog ett enda steg på den spända och farliga linan”.41 Conny Svens-
son lutar mer åt Siwertz egen tolkning: ”Första världskriget blev inte 
den upplyftande erfarenhet som aktivisten väntat, och besvikelsen tog 
sig uttryck i en pessimistisk människosyn som kulminerade i Selambs.”42

Siwertz antisemitism
Den misstanke som Holmberg omtalar – att Siwertz arbetade med 
konkreta förebilder i samtiden – behöver inte betyda att han kalke-
rade verkligheten. En något senare roman, Det stora varuhuset från 
1926, kan emellertid belysa hur nära den samtida verkligheten Siwertz 
ofta arbetade, vilket också Anna Forssberg behandlar i denna volym.  
Romanen rör sig i liknande kretsar men når inte alls samma kvalitet 
som Selambs. Den har en del gripande inslag men känns för det mesta 
som ett lättviktigt försök att skildra ett varuhus öden under och strax 
efter första världskriget.

Det är inte särskilt svårt att hitta förebilden till Goldmans varu-
hus. Den litterära metod som Siwertz använde i Selambs kan också stu-
deras här. Goldmans varuhus presenteras med – åtminstone för stock-
holmare – lätt identifierbara kännetecken: ”dess rosengrå granitfasad 
och koppartäckta kupol resa sig på Norrmalm, i hörnet av två huvud-
gator, som just här vidga sig till en öppen, folkvimlande plats” (Siwertz 
1926, s. 5). Tiden är ”världskrigets andra år” (s. 6), det vill säga 1915, och 
just 1915 invigdes händelsevis Nordiska kompaniets pompösa bygg-
nad, ritad av arkitekten Ferdinand Boberg, i hörnet av Hamngatan och  
Regeringsgatan. Företaget leddes av Josef Sachs, ett namn som minst 
lika tydligt skvallrar om bärarens judiska börd som Jeremia Goldman i 
romanen. Varuhuset var i högsta grad modernt och innehöll exempelvis 
landets första rulltrappa.

Ägaren Jeremia Goldmans judiska börd påtalas ständigt i roma-
nen, även om det är med en viss sympati. Däri skiljer sig Det stora varu- 
huset från gestaltningen av häradshövdingen Levy i den tidigare romanen.  

41  Forssell 1971, s. 23.
42  Svensson 1989, s. 177.
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( Jag återkommer till den roll som just Levy spelar i Selambs.) Men Gold-
man har inte fler likheter än så med Josef Sachs, som var affärsman i tredje  
ledet och inte som Goldman hade anlänt som flykting från Ryssland. 
Han var en betydande man i sin tid, inte en vinddriven och rädd flyk-
ting som Goldman. Sachs skötte under första världskriget tillsammans 
med Eric Trolle den svenska regeringens kommersiella förhandlingar 
med centralmakterna. Tillsammans med sin svåger Artur Thiel donerade 
han medel till det i Stockholm välkända Sachsska barnsjukhuset, som 
uppfördes 1911. Han var verkställande direktör för NK 1915 till 1937.

När det gäller Jeremia Goldman fördjupas bilden av honom 
genom att hans livshistoria berättas: ”Han hade kommit ombord i 
Memel men var från någon plats längre inåt polska gränsen, och det 
mumlades om, att han flytt för blodig, rysk förföljelse” (s. 32). Den yt-
liga bilden av Goldman som den typiske juden – berättaren fäller gång 
på gång kommentarer i den här stilen: ”det system av undfallande 
ödmjukhet, vari han liksom med svansen mellan benen smög sig till 
rikedomen och makten” (s. 38) – kompletteras och förklaras med hans 
bakgrund i tsarrikets antisemitiska slutskede: ”det viskades om, att han 
redan som barn sett sin far misshandlas halvt till döds vid sista polska 
upproret och att han senare fått både sin mor och sin syster mördade 
vid en massplundring hos judarna i hans polska hemstad…” (s. 51).

I djupet av Goldmans psyke, upplyser berättaren, fanns det ”blod 
och skrik och hotet av en stor framvältrande massa med påkar och ste-
nar”. Berättaren fortsätter och påpekar nogsamt för läsaren att det finns 
en förklaring till Goldmans uppträdande: ”Det är utifrån detta som man 
skall förstå” honom; ”Goldman var alltjämt en man som smög hukad i 
ett stenregn, som gjorde sig liten för att inte bli träffad…” (s. 51).

En djupare förståelse av den judiske kapitalisten Goldman redovi-
sas av berättaren, men detta blandas då och då med inpass som tillhör ti-
dens antisemitiska stereotyper: ”Ty guldet var ändå hans rätta försvar och 
hans hem och fosterland” (s. 55). Goldman må vara gripande i sitt livs 
tragiska bakgrund, men han är ändå djupt förbunden med sina ”stamfrän-
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der”, som det ofta hette i tidens antisemitiska diskurs.43 Berättaren redo-
visar också Goldmans reaktion på den ryska revolutionen i oktober 1917: 
”Även bolsjevikrevolutionen hade ej skrämt Goldman, så kapitalist han 
var. Han kände en djup, hemlig glädje över omstörtningen i Ryssland. 
Den gav honom hämnd, den upprättade honom, den lättade hans väsens 
djupa fruktan.” I stället för tsarens blodbesudlade hantlangare kommer 
”hans bröder där ute till makten, de förföljda, de massakrerade”. Berätt- 
arens halvkvädna visa kan ändå inte dölja vilka som avses med ”hans 
bröder”, och han ”var inte längre en man, som gick hukad i ett stenregn” 
(s. 148). Även om berättaren på några ställen i romanen markerar avstånd 
till de grövsta och vulgäraste av tidens antisemitiska föreställningar, anty-
der han därmed att judarna opererade på olika håll – storkapitalister och 
bolsjeviker – men ändå stod i något slags mystisk kontakt med varandra.

Selambs
Romanen Selambs inleds sannerligen på ett olycksbådande sätt. Första 
kapitlet bär rubriken ”Skriket” och berättarens inledande ord om be-
rättelsen slår an en tragisk ton: ”Denna bok handlar om människor, 
vilkas barndom mest gick i vargens tecken – och som aldrig blevo fria 
från sin barndom” (Siwertz 1920:1, s 5). Därefter får ”gamla Kristin” 
– som tillhör tjänstefolket – ange bakgrunden till det drama som ska 
utspela sig. Hon är den som kan förmedla upplysningar om den gamla 
tiden på Selambshof. Hennes tolkning av nedgången följer den folkli-
ga mytologins vägar: inget har varit sig likt sedan Hökgubben, det vill 
säga gamle patron Enoch Selamb, skrämde bort hustomten. Nu gör 
arvtagarna inget annat, enligt Kristin, än ”slår dank och stjäl” (1, s. 9).

Det första kapitlet avslutas i samma tonart när modern dör och 
två av syskonen – Peter och Hedvig – blir lämnade ensamma med 
porträttet av Hökgubben. Porträttets ögon blickar ner på barnen var 
de än ställer sig och de blir som ”en isbit” till sinnes. Det ödesmättade 

43  I sin avhandling Den svenske mannens gränsland. Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans 
Silfverstååhlsvit (Uppsala 2011) diskuterar Linn Areskoug typbilder av det judiska, se s. 108–118, 
hos en samtida författare. Det finns skillnader, som Siwertz koppling av judar till finanskapita-
lismen, mellan de två författarskapen i det här avseendet, men också många beröringspunkter.
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dominerar fullständigt romanens början – och annorlunda blir det 
knappast när berättelsen väl kommer i gång.

Selambshof presenteras i andra kapitlet som ”Rövarborgen”. Den 
här inledningen och dess ödesmättade ton finns kvar i berättelsen som ett 
underliggande ackord. Men det ackordet står delvis i strid med berättarens 
kommentarer om egoismen som ett resultat av syskonen Selambs upp-
växt: ”Tänk om en tidigt grundlagd känslolöshet rent av är en betingelse 
för framgång här i världen” (1, s. 30). Peter blir redan som ung förvalta-
ren och beskyddaren av Selambshof och hans utveckling förklaras med 
miljöns inflytande. Förvaltaren Brundin, som Peter senare avslöjar som 
bedragare, påverkar honom starkt i den för tidigt åldrade faderns ställe: 
För Brundin ”var ingenting farligt och förbjudet. Han gjorde allt vad han 
ville, han” (1, s. 41). Berättaren präntar verkligen in erfarenheternas av- 
görande betydelse: ”Vi komma aldrig ifrån våra första erfarenheter. De 
binda oss med djupa, sega rottrådar, som vår tanke aldrig förmår att draga 
upp i ljuset” (1, s. 48).

Men den ödesmättade inledningen finns också med romanen 
igenom. Den påminner framför allt om gamla berättelser om släkters 
och familjers öden. Här är Freud och den moderna psykologin långt 
borta, istället hamnar läsaren i en värld som mer påminner om uråldri-
ga förklaringsmodeller. Ett exempel är när den ena av systrarna, Laura, 
funderar över sina känslor för Herman på Ekbacken, som hon senare 
gifter sig med och därefter överger. Åter är det ”gubben Enochs porträtt 
över gröna soffan” som talar till de levande med sina ögon: ”Sprattla du, 
min docka, tycktes de säga, mig slipper du ändå inte ifrån” (1, s. 143).

Farfar Enoch, eller Hökgubben som han också kallades, represen-
terar på sätt och vis den gamla feodala tidens anda. Han var grym och 
framför allt vakade han över godset. Peter Selamb, eller Peter Basen som 
han kommer att kallas, är den som går i farfars fotspår. Peter ”åtrådde 
inte makten utan ägandet”, får läsaren veta (1, s. 125). När Hedvig lurar 
sin man Percy Hill på den donation han vill göra – genom att påstå att 
hon är gravid – heter det ”att hon liksom hade den selambska släktsjälens 
sanktion” (2, s. 72).
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Laura ser farfar som en avgörande influens i hennes och sysko-
nens liv: ”Gubben Enoch är vår skyddspatron”. Det är tack vare honom 
som ”ingen Selamb någonsin göra en riktigt dålig affär”, förklarar hon 
(2, s. 159). När släkten samlas på Selambshof för att imponera på Lauras 
andra man, den finlandssvenske greven von Borgk, beskrivs det som den 
”stora spökmiddagen”. Över tillställningen vakar som så många gånger 
tidigare farfar Enochs ögon, som ”stirrade och stucko”. Han har nu sam-
lat in alla syskonen, utom den till undergång dömde Tord, i sin tradition: 
”Seså, mina barn […] nu är ni färdiga. Nu har jag er. Nu är ni inne i min 
trollcirkel. Och ingen kommer ut, ingen…” (2, s. 162). Berättaren ser 
egoismen som en speciellt selambsk egenskap: ”Vad som ligger bakom 
den selambska egoismen, det är ’blinda fläcken’, själens blinda fläck. 
Man är helt simpelt okänslig för ljusstrålar, som komma från ett visst 
håll” (2, s.138).

Staden som expanderar och ger inkomster
Boken avslutas med konstaterandet att: ”Systemet Selambs bästa tid är 
förbi” (2, s 240). Det som tar kål på Selambshof är inte så mycket miss-
skötsel utan den nya ekonomi som växer fram i den närliggande staden, 
det vill säga Stockholm. Till att börja med innebär staden goda för-
tjänster för Selambshof och Peter som dess förvaltare. Han känner dock 
redan som ung hur staden utvecklas till Selambshofs motsats: ”Det var 
smittan av staden, staden som börjat krypa allt närmare Selambshof. 
Det var den där ängslan, hur man ska få allt till pengar” (1, s. 85).

I romanens värld är det staden som föder Peters begär efter  
att samla pengar och andra tillgångar. ”Det var penningens rullande 
Peter hörde där ute i gatornas buller, så ovant för lantbon. Staden det 
var för honom pengarna, de pengar som en gång skulle rulla in över 
Selambshof och ner i Peters fickor” (1, s.114). Tanken upprepas flera 
gånger: ”staden låg där inne och rykte och svettades för att göra Se-
lambshof värdefullare”, tänker Peter (1, s.194). Staden liknas även med 
kung Midas: ”i likhet med konung Midas förvandlade den allt som 
den rörde vid till guld” (1, s. 214).
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Han kommer att dra stor nytta av situationen med stadens när-
het, bland annat genom att stycka av den sämsta delen av egendomen 
till tomter – det område som kallas Majängen. Han köper dock områ-
det själv för att lura syskonen på konfekten: ”Köparen var Peter Selamb, 
genom en bulvan vid namn Thomson.” Berättaren kommenterar med 
att detta var i ”förstadsskojets mera okritiska och gyllene tid” (1, s. 196).

Peter lever och verkar i en tid av övergång mellan herrgårdens 
gamla ekonomi och den nya kapitalistiska ekonomin med säte i sta-
den. I romanen spelar egentligen inte världskriget någon roll som 
drivkraft, trots författarens senare utpekande av kriget som betydande 
faktor bakom romanen. Det är framför allt staden som driver på Peters 
hunger efter pengar.

Kapitalets kungsväg
Peter Selambs drivkraft – att helt enkelt äga – ifrågasätts i romanen av 
den man som uppvaktar systern Hedvig efter att hennes första man dött, 
häradshövdingen och affärsjuristen Jacob Levy. Bilden av Levy är starkt 
präglad av antisemitismens schabloner, men han är inte bara måltavla för 
fördomar. Levy är framför allt den som representerar den nya formen av 
kapitalism, en kapitalism som kapat banden till allt som Peter står för.

När Levy ger upp hoppet om Hedvigs hand, brister han ut i en 
omfattande förklaring av vart utvecklingen är på väg. Men först ska vi ta 
del av hur Levy presenteras av berättaren. Det är Laura som för in Levy 
i bekantskapskretsen. Hon har ”märkt, att hennes blondhet gjorde ett 
alldeles särskilt intryck på judar”, och hon börjar ”medvetet lägga an på 
de små svarta gossarna, som hon kallade dem”. Berättarens kommentar 
fullkomligt dryper av schabloner: ”Man befann sig i första början av det 
nationella och industriella uppsvinget och de små svarta gossarna sam-
lade större förmögenheter än någonsin förut. Ty vad som än händer här 
i världen, slutresultatet är ändå att judarna bli rikare” (2, s. 12).

Det är inte bara judarnas roll i kapitalismens utveckling som 
följer schablonerna, även beskrivningen av Levys utseende och gester 
följer gamla välkända mönster: ”Han hade en stor men välskuren näsa, 
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mörka, bruna ögon och smala, hånfullt krökta läppar. Det var ett inter-
nationellt ansikte, ett ansikte som redan för generationer sedan tycktes 
ha stirrat sig trött på alla världens marknader. Fast född i Sverige talte 
Levy med någon brytning. Hans far var dansk jude och modern från 
Polen.” Den avslutande kommentaren bekräftar att han i alla avseenden 
inte är svensk, trots att han är född i landet: ”Han var ett internationellt 
väsen med chansen till hem och penningen till fosterland” (2, s. 12 f ).

När Levy konfronteras med den mest utpräglade antisemiten av 
syskonen, Stellan, som blivit officer, är det en konfrontation mellan 
två helt olika naturer. Levys blekhet distanserar honom från naturen, 
den är ”blekheten hos en ras, som är femtio generationer avlägsen från 
skog och äng, men för vilken kalkylen är natur”. Återigen de femtio 
generationerna. Vi får avslutningsvis veta att det var som om Stellan 
hade ”själva penningens själ emot sig” (2, s. 21).

Innan Hedvig slutligen, av rädsla för Stellans och Lauras anti-
semitism, sviker Levy under årsstämman för bolaget Selambshof, 
inser hon att han egentligen ”visade hennes instängda och valhänta 
egoism på en egoism som var världsomspännande, klarvaken, djärv 
och glänsande teknik. Han inkarnerade denna egoism”. Det rör sig om 
den ”världsomspännande, kallhetsiga penningromantiken” (2, s. 179).  
Levy har tänkt igenom sin sak och utlägger den vältaligt: ”Före 1905 
trodde vi att affärer – det var att lura varandra och staten.” Det har 
emellertid blivit ”omodernt, ohjälpligt omodernt. Nu har man äntli-
gen förstått, att de verkligt lukrativa affärerna, det är de positiva, där 
penningen verkligen gör en insats… Aktier alltså, industriaktier! Vi 
leva i en tid av det väldigaste industriella uppsving. Hela världen håller 
på att industrialiseras. Man måste vara blind för att inte se, var kapita-
lets kungsväg går. Penningen och hjulet, de äro släkt” (2, s. 180).

Det Levy talar om är den moderna kapitalackumulationen. 
Pengarna måste som hjulet ständigt befinna sig i rörelse. Att lägga på 
hög och inte låta pengarna arbeta – som syskonen Selamb i så stor 
utsträckning gör – är omodernt och ligger vid sidan av ”kapitalets 
kungsväg”. Det står också klart att det är i staden och ute i världen 
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som kungsvägen finns. Syskonen Selamb är inte förtjusta i banker, i 
romanen beskrivs de som ”kapitalismens högaltare” (2, s. 140), de är 
”tempel” som uppförts åt ”den verkliga statsreligionen” (2, s. 141).

Efter brytningen med Levy bryter Hedvig även med den typ av 
kapitalism han representerar. Hon misstror bankerna och gömmer peng-
arna i sitt förnäma hem som i teveserien utgörs av Thielska galleriet. 
Hennes uppfattning om Levy förändras också i samband med den slut-
liga brytningen – hon förråder Levy som hjälpt henne under en svår tid. 
Nu ser hon honom göra en ”gest, det var någonting obeskrivligt, mitt 
emellan en axelryckning och ett lidelsefullt, bönfallande grepp i en tred-
skande mantel, samma gest varmed man i österns basarer vädjar till en 
förstockad knusslare” (2, s. 193f ). Hedvig kan ”endast läsa ett halvt roat, 
halvt föraktfullt intresse bakom hans orientaliska mask” (2, s. 192). Den 
moderna kapitalismen identifieras i romanen starkt med något som inte 
är svenskt, utan snarare internationellt och utan bindning till geografiska 
gränser. Den internationella kapitalismen förknippas konsekvent med 
judarna. Det växer fram en hel diskurs som knyter judarna till den till 
synes fosterlandslösa kapitalismens härjningar. Hela den gamla arsenalen 
av anti-judiska fördomar kommer alltså till ny användning.

Forssell är märkligt nog den ende som påtalar förekomsten av 
antisemitism i de två nämnda romanerna. Han tycker sig se en rörelse 
”från misstänksamheten mot allt till en lätt antisemitism – i ’Det stora 
varuhuset’ eller i bilden av bankiren Lévy i ’Selambs’”.44 Det rör sig 
dock knappast om ”lätt antisemitism”. Siwertz två romaner har många 
föregångare och efterföljare i den svenska romanen under tiden mellan 
de två världskrigen. En av 1930-talets mest uppmärksammade författa-
re, Agnes von Krusenstjerna, låter exempelvis den judiske läkaren Jakob 
Levin representera den moderna hjärtlösa kapitalismen. I den andra 
delen i Krusenstjernas romanserie om fröknarna von Pahlen, Kvinnoga-
tan (1930), presenteras Levin som ett slags grosshandlare i läkekonsten. 
Han tillhör den nya generationen läkare som är ”snabba, klarögda och 
affärsmässiga” och kontrasteras mot en äldre typ inom sitt skrå.45

44  Forssell 1971, s. 28.
45  Agnes von Krusenstjerna, Kvinnogatan (Stockholm 1930), s. 11.
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Romanens slut
Romanen Selambs slutar med en förhoppning eller en antydan om att 
Lauras son, som bryter med modern och ger sig iväg till USA för att 
söka upp fadern, ”en dag med de selambska syndapengarna [ska] käm-
pa kulturens kamp mot dem, som jaga i flock. Systemet Selambs bästa 
tid är förbi, och massegoismen är väl nu den största faran” (2, s. 240).

Slutet tolkas av flera litteraturhistoriker som en markering mot 
fackföreningarna och/eller socialismen. Conny Svensson formulerar 
det som ett plötsligt brott med hela den föregående berättelsen: ”Efter 
närmare fem hundra sidor om den egoistiska kapitalismens elände får 
vi veta att allt detta numera tillhör historien. I stället gäller det att 
bekämpa socialismen och fackföreningarna.”46 Göran Hägg har en lik-
nande slutsats: ”En påklistrad reservation på slutet bidrog än en gång 
till samtidens belåtenhet men har skadat Siwertz i senare uttolkares 
ögon – exploatörernas tid förklaras vara slut, nu är det socialismen 
som är faran!”47

Men är det självklart att hänvisningen till de som jagar i flock 
och massegoism enbart syftar på fackföreningarna och socialismen? 
Under den aktuella tiden fanns det ett omfattande motstånd från kon-
servativt håll mot allt som kunde uppfattas som ett brott med ne-
därvda privilegier och positioner. Det gällde givetvis allmän rösträtt, 
för att inte tala om kvinnlig rösträtt, det gällde massproduktion av 
konsumtionsvaror, kort sagt, en mängd företeelser som ofta buntades 
ihop under beteckningen massornas uppror. Massornas framträngande 
hotade med nivellering och kulturens vulgarisering eller undergång. 
Hotet kom inte bara från den allt starkare arbetarrörelsen, det kom lika 
mycket från den amerikanska industrins massproduktion av allt från 
bilar till filmer. Det amerikanska väckte under mellankrigstiden inte 
bara motstånd bland socialister, det var minst lika vanligt att europeis-
ka intellektuella, borgare och aristokrater utifrån andra utgångspunkter 
markerade ett starkt avståndstagande från amerikanska ideal. Det är 

46  Svensson 1989, s. 178 f.
47  Hägg 1996, s. 125.
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inte alls säkert att Siwertz enbart syftade på arbetarrörelsen. Med tanke 
på det sammanhang som Siwertz verkade i, och hans allmänna fram-
toning, är det sannolikt att den avslutande kommentaren från berätta-
ren måste tolkas i mycket bredare mening. Det är trots allt ”kulturens 
kamp” som – kanske – ska komma att utkämpas.
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Inledning

I litteraturhistorien får Sigfrid Siwertz tidiga novellsamlingar ofta 
illustrera den livströtthet och det estetiska svårmod som den så 
kallade Stockholmsflanören spred omkring sig under 1900-talets 
första decennium. Med verk som Mälarpirater (1911) och En flanör 
(1914) sägs han sedan göra upp med den självpåtagna apatin och 
istället anamma en handlingsfilosofi i Henri Bergsons efterföljd.1 
Men förblev Siwertz, som Erik Hjalmar Linder en gång slog fast, 
först och främst en Stockholmskildrare som betraktade världen med 
den estetiska livshållningens distans?2 I förhållande till romanerna, 
novellerna och dramerna finns det visserligen en hel del som talar 
för en sådan övergripande karakterisering. Men då glömmer man 
gärna att han under hela 1920-talet, inte minst genom sin jorden-
runtresa på uppdrag av Bonniers förlag och Svensk Filmindustri, 
gjorde sig känd som äventyrare och reseskildrare. Förutom resebrev 
i Bonniers Veckotidning och boken Lata latituder (1924) resulterade 
denna resa i långfilmen Bland malajer på Sumatra (1925) och sex 
kortfilmer om Fijiöarna, vilka alla åtskilliga år fanns tillgängliga på 
SF:s skolfilmslista.3

Bilden av Siwertz som 1920-talets världsresenär löper fint sam-
man med den övergång från apati till handling som inte sällan sägs 
utgöra hjärtpunkten i författarskapets utveckling. Men efter det första 
världskriget prövade sig många svenska författare fram i reseskildring-
en som genre och Siwertz karriär som äventyrare ligger därför i tiden. 
Det här kapitlet kommer att behandla resan och äventyret i Sigfrid 
Siwertz liv och författarskap med särskilt fokus på reseskildringen Lata 
latituder. Som litterärt motiv är resan nämligen mer eller mindre när-

1  Conny Svensson, ”Tiotalets borgerliga realister”, i Den svenska litteraturen, 4. red. Lars Lönnroth 
och Sven Delblanc, (Stockholm 1989), s. 176.

2  Erik Hj. Linder, Fem decennier av nittonhundratalet, (Stockholm 1958), s. 147.
3  För studier av Siwertz resefilm och reseskildringar, se mina tidigare artiklar som har publicerats i 

olika sammanhang: ”Äventyrets maskulina geografi: Sigfrid Siwertz och mellankrigstidens bor-
gerliga reseskildring”, Edda 2008:2, s. 117–135; ”Människoätare och andra ädla vildar. Om den 
svenska reseskildringen mellan världskrigen”, i Dom – och vi, red. Patrik J. Andersson (Göteborg 
2006), s. 313–319; samt understreckaren ”Med anspråk på att visa sanningen”, SvD 5/11 2006.
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varande från de första bevarade men opublicerade texterna till de allra 
sista romanerna – och som resenär rör han sig långt utanför Stock-
holms stad och skärgård. 

Av de kvarlämnade pappren på Kungliga biblioteket i Stock-
holm framgår att Siwertz, redan innan han på 1910-talet hade gjort 
upp med flanörsandan och viljelösheten, uppvisade ett intresse för 
den äventyrliga resan. Att äventyrsberättelsens form fängslade honom 
i unga år antyds exempelvis av den dagbok som han påbörjade i fem-
tonårsåldern. I denna listas under rubriken ”Äventyrsböcker” några av 
de verk han för tillfället hade läst, bland annat George Alfred Hentys 
S:t Markuslejonet (1896) och Carlton W. Dowes Guldsjön eller äfventyr 
under en upptäcktsresa i Australien (1892).4 Men viktigare är att man i 
arkivet på Kungliga biblioteket också kan se hur Siwertz redan före 
debuten hade ett tydligt intresse för att skriva i reseskildringen som 
genre. Bland annat förde han anteckningar med omisskännliga litte-
rära ambitioner på en ångbåtsresa till England. Denna opublicerade 
reseskildring återfinns i ett svart vaxdukshäfte av mindre format med 
rubriken ”Dagbok under en resa Stockholm Helsingör Dunkerque 
Grimsby Stockholm på ångfartyget Ceres under Kaptän Nordin, den 
gemytligaste bland dödlige, år 1902”.5

I reseskildringen Lata latituder omnämns denna resa till Dun-
kerque och Grimsby som ”min första utlandsresa”.6 Antagandet att 
den tidiga resedagboken fungerade som ett förstudium till de scener 
som fyra år senare kom att ingå i titelnovellen ”Margot” i prosadebu-
ten Margot med flera berättelser (1906) ligger nära till hands, inte minst 
därför att färden också i novellen går med ångfartyg mot Dunker-
que.7 Av allt att döma har resedagboken utgjort en viktig form för 
den blivande författaren när han i tjugoårsåldern ville pröva och kan-
ske också slipa sin talang. Därför kan man med viss rätt hävda att vä-

4  KB Siwertz L96:33:1.
5  KB Siwertz L96:33:5.
6  Sigfrid Siwertz, Lata Latituder (Stockholm 1924), s. 16. Fortsättningsvis ges sidhänvisningar till 

detta verk i den löpande texten.
7  Sigfrid Siwertz, Margot med flera berättelser (Stockholm 1906), s. 37.
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gen till den skönlitterära prosan faktiskt från början gick över äventyret 
och reseskildringen som genre, trots att Siwertz publicerade sin första 
genuina reseskildring i bokform först vid 1920-talets mitt.

Äventyr och resor i en ny tid
Den omtalade förändringen i Siwertz författarskap sammanfaller med 
strömkantringen mot en ny borgerlig realism som kan iakttas vid 1900-ta-
lets början. Olle Holmberg ägnar en av sina tidiga essäer åt denna sväng-
ning och menar att det estetiskt-erotiska dagdrivarliv och den avsmak för 
verkligheten som var utmärkande för flera av sekelskiftets stora författare 
nu plötsligt höll på att förvandlas till livsaptit och verklighetsintresse. Ett 
tecken på svängningen ser han i att ett stort antal skönlitterära författare 
vid denna tid reser utomlands och skriver reseberättelser. Efter att has-
tigt ha räknat upp Sigfrid Siwertz, Ludvig Nordström, Anders Österling, 
Elin Wägner, Fredrik Böök, Per Hellström och Torsten Fogelqvist kom-
mer Holmberg till en ganska anmärkningsvärd men i den svenska litte-
raturhistorieskrivningen till stora delar bortglömd slutsats: ”Icke sedan 
1700-talet har reseskildringens genre varit så gouterad som den började 
bli mellan åren 1910 och 1920 och senare har fortsatt att vara”.8

Så här i efterhand är det lätt att konstatera reseskildringens 
omåttliga popularitet i mellankrigstidens Sverige. En tentativ genom-
gång av Svensk bokkatalog visar också att utgivningen av reseskildringar 
uppskattningsvis fyrdubblas under 1900-talets första hälft. Totalt ges 
det i mellankrigstidens Sverige ungefärligen ut 800 reseskildringar, va-
rav en knapp femtedel är översättningar från andra språk och endast 
en tiondel är författade av kvinnor. Mest dramatisk är ökningen på 
1920-talet, då utgivningen fördubblas jämfört med åren före kriget. 
Flera av våra mest framstående författare publicerade sig i genren och 
förlagen tryckte påkostade upplagor. Genrens popularitet var så stor att 
Ivar Lo-Johansson, som själv debuterade med en nyskapande reseskild-
ring vid 1920-talets mitt, skeptiskt tvingas konstatera att ”reselittera-
turen i Sverige på senaste tid hotat att uttränga all annan litteratur”.9

8  Olle Holmberg, På jakt efter en världsåskådning (Stockholm 1932), s. 240.
9  Ivar Lo-Johansson, Mina städers ansikten (Stockholm 1930), s. 243.



114

OLLE WIDHE

Det finns en rad materiella orsaker som bidrar till denna utveck-
ling. Från Sveriges hamnar hade det öppnats ett nät av regelbundna 
förbindelser kors och tvärs över så gott som alla jordklotets stora hav. 
Nya uppfinningar hade samtidigt gjort den transoceana trafiken bekvä-
mare och säkrare. Efter första världskriget började man i högre grad ut-
nyttja olja som drivmedel istället för kol, vilket innebar att man kunde 
åka längre och snabbare. Med ångturbinen blev det dessutom billigare 
och mer behagligt att resa eftersom den hade både högre bränsleeko-
nomi och vibrerade mindre än kolvångmaskinen. Rullningsrörelserna 
minskades med så kallade ”slingerkölar” eller ”stabiliseringsfenor” och 
navigationen förbättrades med gyrokompasser, ekolod och radar. För 
Sveriges del ligger det nära till hands att jämföra betydelsen av denna 
utveckling för den litterära reseskildringen med Ostindiska Compani-
ets betydelse för den vetenskapliga reseskildringen efter Linné.

Med de förenklade färdmedlen inspirerades ett större antal skön-
litterära författare till att göra egna resor till fjärran länder. Det är också 
rimligt att anta att reseskildringen fick en starkare ställning under mellan-
krigstiden just på grund av att allt fler etablerade författare publicerade 
sig i genren och att detta inverkade på deras författarskap. Reseskildring-
en tillfredsställer på samma gång tidens förväntningar på att litteratur, 
film och radio skulle fungera som institutioner för den borgerliga bild-
ningen. Att läsa en god reseskildring betraktades som en harmonisk för-
ening av nytta och nöje − genom den kunde läsaren, samtidigt som hon 
eller han drömde sig bort, lära sig om andra folk och kulturer. Talande är 
att en populär äventyrsförfattare som Anders Eje nästan genomgående 
kritiseras för att hans reseskildringar är alltför underhållande.10

Tillväxten och den nya rörligheten medför inte enbart att fler 
kan resa; den för även med sig att olika sorters resenärer träder fram. Så 
har exempelvis Martin Kylhammar poängterat att det inte längre var 
enbart ståndspersoner, affärsmän eller intellektuella som reste under 
mellankrigstidsperioden. Efterkrigsinflationen i länder som Österrike 

10  Svikna genreförväntningar på lärdom finner vi i recensionerna av Anders Ejes Folk, fä och fakirer 
(1922), samt Färgade friherrar (1923), som båda skrevs i anslutning till en filmexpedition jorden 
runt. Se särskilt Lunds Dagblad 16/12 1922 och Socialdemokraten 23/12 1924.
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och Tyskland gjorde det också möjligt för ”tjänstemän och arbetare 
med starka devalverade kronor i plånböckerna att skaffa sig interna-
tionell erfarenhet”.11 De övergripande förändringarna i samhällsstruk-
turen, den allmänna demokratiseringen och den kvinnliga rösträtten i 
början av 20-talet, medförde även en omformulering av genusordning-
en som inte får glömmas bort. Sådana materiella och sociala omställ-
ningar kan med fördel studeras i reseskildringen som genre. De nya 
resenärernas skilda klass- och könstillhörighet förde med sig både för-
ändrade självbilder och nya perspektiv på det främmande allt efter de 
erfarenheter som den resande hade och de ideologier denne var bärare 
av. För den borgerliga reseskildringens del kan man säga att mellan-
krigstiden, och då framförallt 1920-talet, innebär en sista storhetstid. 
Men också ett försök att förhålla sig till den nya tidens föreställningar 
om vad det innebar att vara manlig resenär och äventyrare.

De nya sätten att se på den manliga reseskildraren hänger samman  
med att jordklotet i allt större utsträckning framstod som kartlagt. De 
vita fläckarna var utforskade och få genuint exotiska platser fanns längre  
kvar dit äventyraren kunde resa för att befästa sin maskulinitet.12 Som 
vi kommer att se är Siwertz reseskildrande inneslutet i en sådan om-
förhandling av berättelsen om strapatser och koloniala äventyr på 
färden mot det okända. Men det gällde inte enbart den borgerlige 
reseskildraren – också en författare som Artur Lundkvist tar drygt tio år 
senare upplevelsen av en redan utforskad geografi som utgångspunkt 
för sitt skrivande i reseskildringen Drakblod (1936): ”Om det nu vore 
femhundra år tillbaka i tiden, om man upptäckte denna ö för första 
gången och ingenting visste om den, utan kunde vänta sig allt”.13 Med 
drömmen om en outforskad geografi ställer Lundkvist indirekt sin 
egen berättelse i kontrast till en imperialistisk maskulinitet och dess 
tidigare ideal. Samtidigt markeras att han själv tvingas söka nya former 
för äventyr i ett inte längre så främmande land.

11  Martin Kylhammar, Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare. Epokskiftet 20-tal 30-tal 
genom Fem unga och Lubbe Nordström (Stockholm 1994), s. 53.

12  Richard Phillips, Mapping Men & Empire. A Geography of Adventure (London/New York 1997).
13  Artur Lundkvist, Drakblod (Stockholm 1936), s. 7.
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I Siwertz författarskap tar berättelsen om äventyret delvis form 
inom ramarna för en manlighetens mytologi. I många av hans skönlit-
terära berättelser knyts resan och äventyret explicit till en förändring 
av huvudpersonens syn på sig själv och på omvärlden, det vill säga till 
vad som kan beskrivas som mognaden och manlighetens tillblivelse. 
I novellen med den talande titeln ”Den nye Robinson” (1912) leder 
äventyret till en sådan förvandling av berättarjaget: ”Något måste ske 
med en själf, för att man öfver hufvud skall känna att något sker. Jag 
hade glidit ur spakvattnet och ut i kungsådran. Jag var en man”.14

Den nästan 800-sidiga antologin All världens äventyr (1944), där 
Siwertz på uppdrag av Bonniers sammanställer en lång rad av reseskild-
ringar om främmande platser av författare som Churchill, Nansen, 
Wallenberg och Herodotos, markerar ett gediget intresse för denna typ 
av berättelser. I sin inledning till antologin förklarar Siwertz hur han 
själv ser på äventyret (som enligt honom helst måste ha utförts i verk-
ligheten för att kvalificera sig som ett riktigt äventyr). Siwertz tar upp 
”Äventyrets geografi och historia” och ”Äventyrets speciella psykolo-
gi” men försöker också klargöra sin syn på äventyrets genusordning. 
Denna utläggning om hur äventyret ser ut ”ur könets synpunkt” ger 
oss en schematisk bild av hur maskulina och feminina egenskaper hölls 
isär av borgerligheten vid denna tid: ”Mot leksaksbåten och knallpul-
verpistolen hos pojkarna svarar dockskåpet hos flickorna. Pojkarnas 
lek pekar mot sporten och äventyret, flickornas mot familjelivet”. På 
motsvarande sätt slår Siwertz fast att det inte är mycket ”hos kvinnan 
som pekar mot äventyret för dess egen skull”, flickornas lek ”står all-
varet mycket närmare” och är egentligen ”vänd från det äventyrliga”.15

All världens äventyr tillkom efter författarens långa resor på 
1920- och 1930-talen och visar att han succesivt etablerade sig som 
en kännare av äventyr och äventyrsberättelser i mellankrigstidens Sve-
rige. Hans inledning skriver till övervägande del fram äventyret ur ett 
maskulint perspektiv och det framstår som en rent manlig aktivitet, 

14  Sigfrid Siwertz, Ämbetsmän på äfventyr (Stockholm 1912), s. 275.
15  Sigfrid Siwertz, ”Inledning”, i All värdens äventyr, red. Sigfrid Siwertz, (Stockholm 1944), s. 15.



117

VILJAN, RESAN OCH ÄVENTYRET 

förenad med mannens innersta väsen. Men den vuxne mannens även-
tyrslust framställs också som en direkt förlängning av barnets lekar: 
”Leksaksbåten, tennsoldaterna, knallpulverpistolen, kulspelet, jum-
pandet, snöbollskriget går igen i förstorade former i mannens resor, 
jakter och krig.” Parallellt med att äventyret karakteriseras som den 
manliga handlingen framför andra avslöjar Siwerts framställning där-
med mannens paradoxalt kroniska pojkaktighet. Den är ett tecken på 
att mannen aldrig blir ”riktigt fullvuxen”.16

I inledningen kan man se hur Siwertz inviterar läsarna att trä-
da in i en läsart som siktar mot att upprätta vad som kan benämnas 
en kollektiv manlig solidaritet.17 Detta antyds bland annat av att han 
uttryckligen förklarar äventyret tillhöra ”ett av våra rent manliga tids-
fördriv” (s. 17, min kursiv). Därmed upprättar Siwertz ett maskulint 
perspektiv på äventyret som, om det medvetet eller omedvetet bejakas 
av läsaren, strukturerar framställningen och föregriper den kommande 
tolkningen. Den kollektiva manliga solidariteten underbyggs av olika 
motiv och metaforer i Siwertz framställning och styr läsaren mot att 
tolka de egenskaper och företeelser som i framställningen associeras 
till äventyraren som maskulina. Äventyret kräver ”mod”, äventyret är 
”att lotsa ett gott uppsåt genom tillvarons bländverk”, äventyret är ”en 
laddad ensamhet inför det ovetbara”, äventyret ger ”glädje, livskraft 
och fantasi” (s. 19ff ). Mot detta står hemmet, försoffningen, vanan, 
familjelivet och kvinnan, det som med en genuskodad metafor upp-
repade gånger benämns ”spinnsidan”. I en väsentlig mening framstår 
äventyret i Siwertz tolkning också som ett sätt för mannen att bryta sig 
ut ur den feminina och kanske också feminiserande sfären för att finna 
sig själv: ”Äventyret knäcker vanans skal och tvingar oss till ständiga 
improvisationer […]. Ja, det är en verklig paradox att språnget ut i det 
ovissa ofta just betecknar ett inträngande i vårt innersta” (s. 23).

Siwertz synsätt samspelar med den hegemoniska berättelsen 
om maskulinitet i äventyrsgenren under kolonialismens storhetstid, en 

16  Siwertz 1944, s. 15.
17  Ben Knights, Writing Masculinities. Male Narratives in Twentieth-Century Fiction (Basingstoke/New 

York 1999), s. 22.
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tid då ”den sanna maskuliniteten” kunde ta form endast i och genom 
koloniala äventyr.18 Men det är inte enbart det självupplevda även-
tyret som tilldelas en utvecklande funktion av detta slag. När Siwertz 
beskriver äventyrets topik inbegriper han även själva gestaltningen av 
den äventyrliga resan och läsarens förhållande till denna. Skildringen 
av äventyrliga händelser påstås nämligen vara exorcerande. Med det 
menar Siwertz av allt att döma att äventyrsberättelsen i en bestämd 
mening kan bota den förgiftning som världskriget fört med sig. Eller 
med hans egna ord: ”verka som ett slags vaccin, stärka motståndskraf-
ten och påskynda tillfrisknandet”.19 För Siwertz fungerar läsningen 
av äventyrsberättelsen uppenbarligen som ett hanterande av de hot 
och den utsatthet som gäller i alla mäns liv: den blottar livets villkor 
och synliggör de ”branter, dit vi själva obönhörligen en gång måste 
drivas”.20 På motsvarande sätt menar Siwertz att äventyrsberättelsen, 
genom att göra ”att nya sidor hos oss själva blir uppenbarade”, funge-
rar som en väg till självkännedom också för läsaren.

Siwertz tolkning av äventyret har relevans för hur man kan se 
på motivets funktion i hans skönlitterära texter. Med ungdomsroma-
nen Mälarpirater har det sagts att ”munterheten och faran” gör sitt 
intåg i Siwertz författarskap.21 Men kanske kan man också säga att de 
tre huvudpersonernas äventyr är att förstå som ett försök att föra med 
läsaren på en resa mot självkännedom och manlighet. Denna roman 
brukar, som vi tidigare har varit inne på, anföras som en tidig expo-
nent för den förändring som författarskapet genomgår under tiotalet, 
och beskrivas som ett led i uppgörelsen med den tidigare handlings-
förlamningen och flanörsandan. Christer Jacobson finner emellertid 
det nya programmet skisserat redan i dramat Indiansommar (1908) 
och sammanfattar det i tre huvudpunkter: kritiken av pessimismen, 
samt betonandet av viljans respektive ansvarets betydelse.22 Här är 

18  John Beynon, Masculinities and Culture (Buckingham 2002), s. 31.
19  Siwertz 1944, s. 10.
20  Siwertz 1944, s. 25.
21  Linder 1958, s. 135.
22  Christer Jacobson, På väg mot tiotalet, diss., (Uppsala 1961), s. 174 f.
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det värt att notera hur huvudpersonen Peter Wiwallius i Indiansom-
mar uttryckligen kopplar den nya optimismen och handlingskraften 
till ”mandomsanammelsens mysterium” och till vad som kan be-
nämnas en imperialistisk maskulinitet.23 Dramats handlingsfilosofi 
gestaltas med andra ord i omedelbar anslutning till en manlig iden-
titetsutveckling, och man kan se att författarskapet därefter, gång på 
gång, iscensätter ett sådant förlopp genom en lös förening av även-
tyrsberättelsen och utvecklingsromanens traditionella former. Förfat-
tarskapets förskjutning mot en handlingsfilosofi som betonar vilja 
och mod är alltså förenad med ett specifikt bejakande av äventyrets 
om än inte helt entydiga inverkan på den maskulina identiteten.

Att filma och skriva en reseskildring
Siwertz första stora reseskildring Lata latituder beskriver en resa med en 
för sin tid imponerande rutt, från London över Atlanten till U.S.A.,  
vidare till Polynesien, Australien och Indonesien, genom Suezkanalen till 
Marseille och sedan åter till London. Resan sker nästan uteslutande med 
lyxbetonade ångfartyg och färdsättet får konsekvenser för hur äventyret 
beskrivs och för skildringens konstruktion av olika maskuliniteter. Siwertz 
resa var som redan nämnts sprungen ur en samverkan mellan Bonniers 
och Svensk filmindustri och den rönte stor uppmärksamhet i samtiden. 
Tanken var att Siwertz skulle följa med som litterär passagerare. Han skul-
le förse den nystartade Bonniers veckotidning med fotografiskt illustrerade 
resebrev och fungera som ”litterär rådgivare” till filmaren Gustaf Boge.24 
Vid utresan blir expeditionen omskriven som ”en ny betydelsefull forsk-
ningsfärd”. Men det betyder inte att den helt och hållet utmålas som 
ett farofyllt projekt. Färdledaren kapten J. Hitching, som tidigare deltagit  
i Bengt Bergs filmexpedition till Nilen, menar i själva verket att det inte  
är ”farligare att resa världen runt än att gå över Nybroplan”.25

23  Sigfrid Siwertz, Indiansommar (Stockholm 1908), s. 38 & 67.
24  Filmnyheter 1923:38, s. 1.
25  Filmnyheter 1923:40, s. 2.
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Av filmhistoriker brukar den filmade reseskildringen, den så 
kallade travelogen, tilldelas en avgörande roll för hela dokumentär-
filmgenrens framväxt.26 Ofta förs dess rötter tillbaka just till 1920-talet 
och de resor som gjordes med handrullad filmkamera över hela värl-
den. Den i särklass mest berömda filmaren i sammanhanget är ame-
rikanen Robert Flaherty, som besökte inuiter i den klassiska filmen 
Nanook, köldens son (1922), reste till Polynesien i Moana (1926) och till 
Irland i Man of Aran (1934). Idag är det kanske inte längre lika känt 
att Sven Hedin, Sigfrid Siwertz, Prins Wilhelm, Anders Eje och Bengt 
Berg gjorde liknande resor med filmkamera över stora delar av värl-
den. Men på 1920-talet var detta viktiga tilldragelser som väckte stor 
uppmärksamhet.27 De svenska dagstidningarna bevakade omsorgsfullt 
när äventyrarna reste, vart de reste och när de kom hem. Tidningar-
nas recensenter tyckte sig rentav se att filmen höll på att förvandla 
reseskildringen som genre. Det har blivit på modet att filmföretag och 
bokförlag i förening utrustar expeditioner till exotiska nejder med mer 
eller mindre träffsäkra författare som litterära smakråd, menade man, 
något som också ansågs förändra reseskildrandets metod.28

Som händelse intar emellertid Siwertz jordenruntresa tillsam-
mans med Boge något av en särställning i den svenska travelogens 
historia. På förstasidan i Dagens Nyheter kunde man exempelvis dagen 
efter hemkomsten i september 1924 läsa en lång intervju. Svenska Dag-
bladet gick ut än hårdare och lät sina löpsedlar ropa ut att expeditionen 
nu var hemkommen från resan jorden runt. Siwertz och Boges film 
visar tydligt på det inflytande Robert Flaherty omedelbart kom att få 
på den svenska dokumentär- och undervisningsfilmen. I olika sam-
manhang har Siwertz själv förklarat att han och Boge inspirerades av 
Nanook, som hade svensk premiär vid årsskiftet 1922 och som hjälptes 

26  Se t.ex. Virtual Voyages. Cinema and Travel, ed. Jeffrey Ruoff (Durham 2006).
27  Leif Furhammar skriver om svenska filmexpeditioner till främmande länder och även om han 

inte berör samarbetet mellan Gustaf Boge och Sigfrid Siwertz så omnämns Boge som den verk-
lige globetrottern bland dokumentärfilmarna. Se Filmen i Sverige (Stockholm 1991), s. 71.

28  I recensionerna av Anders Ejes reseskildringar menade man att filmandet ledde till att även re-
seskildringarna fick helt ny rikedom med förträffliga illustrationer. Se t.ex. Lunds Dagblad 16/12 
1922 & 1/3 1924.
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fram med reklam i flera nummer av Filmnyheter. På det hela taget tycks 
de svenska äventyrarna jämföra sig med den framgångsrika föregång-
aren. När expeditionen kommit till Fiji skriver Siwertz följaktligen till 
sin förläggare Tor Bonnier att mästaren Robert Flaherty just gjort en 
film färdig på grannöarna i Samoa. Förutom att denne hade hela sju 
månader på sig, förklarar Siwertz i samma brev, hade han också helt 
andra logistiska förutsättningar: ”Den djäfveln hade egen båt och ett 
kreditiv på 40000 dollars. Men vi tappa inte modet för det”.29

När Siwertz och hans medarbetare gav sig ut på sitt eget film-
projekt lånade de Flahertys vinnande koncept. De regisserade verk-
ligheten genom att låta två valda infödingar spela upp de olika ex-
otiska sysslor som sedan skulle skildras med filmens hjälp. Genom 
huvudrollsinnehavarna skapas det önskade sammanhanget mellan fil-
mens episodiska scener. Men även sedvänjor som av olika anledningar 
övergivits återskapas. På Java rekonstruerades till exempel den av de 
holländska kolonisatörerna förbjudna tuppfäktningen med stålsporrar. 
Regisserandet sätter naturligtvis det krav på autenticitet som vanligen 
riktas till dokumentära genrer på spel. För Sigfrid Siwertz var detta ing-
et större orosmoment. Vid hemkomsten erkände han utan omsvep att 
flera scener var fingerade, iscensatta enbart för det svenska filmsällska-
pets skull. Den närmaste förklaringen till detta är kanske att travelogen 
vid sidan om underhållningsvärdet vid denna tid hade en självskriven 
didaktisk funktion. En funktion som ännu inte stod i konflikt med 
den dokumentära.

I jämförelse med den litterära reseskildringen är den filmade 
reseskildringen inte gammal. Ändå kan dess historia ledas tillbaka till 
filmens första år. En tidig föregångsman inom genren finner vi i Ed-
ward Burton McDowell. Han var filmare men annonserade sig själv 
som föreläsare, resenär och korrespondent. Filmvetaren Rick Altman 
beskriver hur denne McDowell, som gärna kallade sig själv doktor, 
reste runt med sina egenhändigt inspelade filmer.30 McDowell menade 

29  Sigfrid Siwertz brev till Tor Bonnier, Bonniers förlags arkiv i Stockholm, 15/2 1924.
30  Rick Altman, ”From the Lecturers’ Prop to Industrial Product: The Early History of Travel 

Films”, i Ruoff 2006, s. 63 ff.
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själv att han var den förste som besökt Fijiöarna med en filmkamera 
och ännu i reklambladen från 1906 påstods hans filmer vara de enda 
rörliga bilder av öarnas ”vildar” som existerade.

Dessa filmer ersatte skioptikonapparatens stillbilder. Men på 
det hela taget fyllde de ändå samma funktion. Var och en av de korta 
filmerna skildrade bestämda motiv och tjänstgjorde på så sätt som rör-
liga illustrationer till föreläsarens berättelse. En av McDowells filmer 
visade hur infödingarna paddlade kanot, en annan deras krigsdans, en 
tredje hur de offrade mat. Här är genrens didaktiska funktion uppen-
bar. Men som Rick Altman också visar skulle den inramningen mer 
eller mindre försvinna efter kriget. På 1920-talet fick resefilmerna ny 
status och bröt sig loss från det performativa sammanhang som tidiga-
re definierat dem. Den personligt upplevda erfarenhet som föreläsaren 
stått för byttes mot infogade texttablåer. Travelogen var plötsligt en 
reproducerbar vara för filmindustrin att tjäna pengar på.

Siwertz och Boges film förstår man antagligen bäst mot denna 
bakgrund. Som det verkar har själva filmerna sorgligt nog gått nästan 
helt förlorade. Men i Svenska Filminstitutets bevarade textlistor, förfat-
tade av Siwertz, ser man ändå hur den instruktiva funktionen utgjorde 
en grundläggande princip för deras arbete. Bland annat skildrade fil-
men från Sumatra risodlingens olika stadier i tio pedagogiskt struk-
turerade scener, allt ifrån fältens upphackning, plöjning, vältning och 
plantering, till det mognade risets skördning, tröskning och skalning.

I den på 1920-talet nystartade Tidskrift för svensk skolfilm och bild-
ningsfilm uppmärksammas filmprojektet talande nog i flera nummer.31 
Att den del som spelades in på Fijiöarna ges ut just som skolfilmer är 
inte heller någon slump. Med titlar som ”Fidjifolkets jordbruksbestyr”, 
”Husbygge på ön Mbenga” eller ”Ett bröllop hos eldvandrarna” för-
håller de sig mer eller mindre direkt till traditionen före första världs-
kriget, då filmen ännu fungerade som en modern variant av skioptiko-

31  Se ”Svenska kamerabragder. Gustaf Boge hemma igen från Fidji och Sumatra”, Tidskrift för 
svensk skolfilm och bildningsfilm, 1924:2, s. 34–37; samt ”De lyckliga Söderhavsöarna. Sex filmer 
från svensk Filmindustris expedition till Fidjiöarna”, Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm, 
1927:32, s. 974–976.



123

VILJAN, RESAN OCH ÄVENTYRET 

napparatens stillastående bilder. Det innebär givetvis inte att filmerna 
var ideologiskt oskyldiga eller utan narrativa strukturer. Redan Sigfrid 
Siwertz inledande texttablå avslöjar hur de motivmässigt redigerade 
filmerna speglar en längtan bort från kulturen: ”Låt oss glömma da-
gens sorger och fara ned till Fidji, en hand full sköna öar simmande i 
det ändlösa Söderhavet långt borta på andra sidan jorden”.

Av recensenterna utmålades Siwertz filmresa och hans därpå 
följande reseskildring Lata latituder som ett äventyr. För Anders Öster-
ling har Siwertz med sin resa visat att han inte är ”en kammarskribent, 
att friluftsliv och strapatser äro hans rätta element”, och vidare att det 
hela måste benämnas som ”något av äventyrsbragd”. En annan recen-
sent menade på motsvarande sätt att ”äventyrsglansen tjusar” och en 
tredje att reseskildringens författare har ”något över sig av detta gosse-
lynne, av denna anglosaxiska människotyp, för vilken ’livsäventyret’ 
aldrig förlorar färgen”.32

På 1910- och 1920-talen betraktades Siwertz som den samtida 
svenska litteraturens kanske främste författare.33 Denna höga värdering 
gällde såväl den skönlitterära delen av författarskapet som reseskild-
ringarna. Så avslutar till exempel John Landquist sin långa recension 
av Lata latituder med omdömet att den avgjort står ”i främsta rummet 
bland moderna svenska reseskildringar”. En motsvarande uppskatt-
ning av reseskildraren Siwertz finner vi hos Sten Selander som menar 
att den året därpå utgivna En färd till Abessinien (1926) ”är en av de ur 
alla synpunkter intressantaste reseskildringar, som skrivits på svenska 
sedan Linnés dagar”. Selander menar vidare att denna reseskildring 
inte bara överträffar Lata latituder utan att den kan räknas ”till det bäs-
ta i hela sin upphovsmans produktion”.34 Men alla recensenter ka-
tegoriserade inte Siwertz reseskildring som en manlig äventyrsbragd. 

32  De nämnda recensionerna av Lata latituder återfinns i Svenska Dagbladet 14/12 1924, Upsala Nya 
Tidning 20/12 1924 och Södermanlands Nyheter 19/12 1924.

33  Peter Forsgren, ”Manlig, bildad och med ett klart intellekt: Sigfrid Siwertz och det tidiga 
1900-talets litterära institution”, i Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hans-
son, red. Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg, (Stockholm/Stehag 2007), s. 407.

34  De nämnda recensionerna av Lata latituder återfinns i Aftonbladet 11/12 1924 och Stockholms 
Dagblad 24/12 1926.
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Som en av de första recensenterna ansåg Carl August Bolander att 
författaren varken upplevt några ”märkvärdiga äventyr” eller att han 
skulle uppfattas som en ”Münchhausen”.35 Bolanders tolkning av det 
nya äventyret visar sig vara viktig för förståelsen av hur reseskildringen 
konstruerar olika former av maskulinitet vid denna tid. I Lata latituder 
framställer berättarjaget nämligen varken sig själv eller sitt resesällskap 
som manliga hjältar i ett imperialistiskt äventyr, istället framtonar de 
som något av turistiska anti-hjältar, även om en sådan satirisk eller 
ironisk berättarhållning inte är fullt ut genomförd.

Siwertz gjorde äventyret till ett grundmotiv i sitt skönlitterära 
skrivande och till en referensram mot vilken han spelar i sina reseskild-
ringar. Påfallande ofta återkommer han till hur vägen till ”sann” manlig-
het går genom äventyret, samtidigt som denna gestaltning av manlighet 
framstår som i grunden motsägelsefull och hotad av en expanderande 
modernitet. I jämförelse med en mer modernistiskt orienterad reseskild-
rare som Harry Martinson är Siwertz bidrag till genren, trots samtidens 
höga värdering, relativt bortglömda idag. Detta förklaras delvis av att 
mellankrigstidens borgerliga reseskildringar med några få undantag är 
starkt präglade av kolonialismens komprometterande språkbruk och ger 
uttryck för synsätt som försvårar för den sympatiska läsarten.

Mellankrigstidens koloniala äventyr
Resandets tilltagande bekvämlighet medförde att den turistande förfat-
taren blev ett begrepp på 1920-talet. Då reseskildraren utsattes för kritik 
i pressen gällde denna många gånger huruvida en kortvarig turistresa 
kunde utmynna i något intressant. I en anmälan av Marika Stiernstedts 
Hos hög och låg i Marocko (1929) hävdar till exempel en recensent att de 
flesta av årtiondets resande författare ”bara gjort turisternas upptäckter 
och rest omgärdade av all den komfort det moderna turistväsendet kan 
skänka”.36 Den redan nämnde akademiledamoten Anders Österling är 
ett lysande exempel på en reseskildrare av detta slag. Vid decenniets mitt 

35  Dagens Nyheter 12/12 1924.
36  Åbo Underrättelser 21/11 1929.
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ger han sig ut på två större resor och de utgör tidstypiska illustrationer 
av den turistande författarens resande. Den första är en sällskapsresa på 
praktfulla ångare tillsammans med hustrun Greta Sjöberg och resulterar 
i en serie brev i Svenska Dagbladet som senare sammanställs till boken 
En fläkt av Indien (1923). Beväpnad med nyinköpt fällstol, märkt med 
de egna initialerna, anträder han resan med S.S. Kaisar-i-hind för att 
besöka Sri Lanka, Indien, Palestina och Egypten. Österlings beskrivning 
av sig själv ger oss en bild av den turistande mellankrigstidsförfattarens 
koloniala gentlemansidentitet: på dagarna trotsar Österling resdammet 
med hjälp av ett par vita seglarskor från Marseille och på kvällarna trä-
der han in i hotellrestaurangens matsal iförd smoking.37

Apropå Österlings andra reseskildring Levant (1924) menar Emil 
Zilliacus, som själv etablerade sig som skildrare av Medelhavsländerna 
på 1920-talet, att en sällskapsresa med turistångare lamslår det egna in-
itiativet och utesluter all ”äventyrets poesi”.38 Kommentaren signalerar 
att den nya kommunikationstekniken är i färd att urvattna eller rent av 
att förvandla reseskildringens maskulina idiom. Uppenbarligen är det 
delvis som ett svar på Österlings och likartade reseskildringar som Harry 
Martinson och Josef Kjellgren menar sig vara ”nödvändighetens” turister 
på 1930-talet.39 Deras skildringar av de egna erfarenheterna från livet 
som sjömän och arbetssökande vandringsmän utgör, tillsammans med 
föregångarna Albert Vikstens och Ivar Lo Johanssons reseskildringar, en 
viktig proletär tradition i motsättning till den borgerliga. Här lanseras en 
annan uppsättning av manliga ideal som konkurrerar med den borgerli-
ga. Det är en maskulinitet som får sin legitimitet genom att utgå från en 
kombination av nödvändigt resande och hårt arbetande. Mot en sådan 
bakgrund kan man med viss rätt hävda att guldåldern för de borgerliga 
författarnas koloniala resor var förbi i och med 1930-talets inträde. Åt-
minstone förefaller det som om det borgerliga perspektivet på resa och 
äventyr vid denna tid börjar ifrågasättas på ett mer ideologiskt plan.

37  Anders Österling, En fläkt av Indien (Stockholm 1923), s. 9 & s. 45.
38  Svenska Dagbladet 2/12 1924.
39  För nödvändighetens turism, se Ragnar Matsson, Svenskt 30-tal. Krisen och litteraturen (Stockholm 

1975), s. 90.
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Äventyrsberättelsens narrativa form förlorade på det stora hela 
något av sin trovärdighet efter det första världskriget och många för-
fattare använde den istället som ett satiriskt grepp.40 I linje med detta 
ligger det närmare till hands att beskriva Lata latituder som en narrativ 
kamp med den hegemoniska berättelsen om den maskuline äventyra-
ren än som en rättfram äventyrsberättelse i sig själv. Detta framgår inte 
minst av Siwertz återkommande jämförelse med kapten Cook, som på 
1700-talet färdades i samma vatten och inom reseskildringsgenren kan 
betraktas som den store äventyraren per se:

Vi hade det betydligt bättre än kapten Cook, som engång [sic] i 
tiden for denna väg hem från Botany Bay. Ungefär på samma fläck, 
där hans Endeavour gick på grund i nattens mörker och han var på 
håret nära att förlisa med man och allt, där hade vi på Houtman 
en liten lyckad maskeradbal. En sådan tillhör alla längre sjöresor. 
Anglosaxiska resande medföra alltid en eller ett par maskeraddräkter. 
De anses lika oundgängliga som aspirinet och kodaken. Vi hade inga 
dräkter, vilket visade sig vara ett allvarligt fel i expeditionens utrust-
ning. Lyckligtvis förbarmade sig dock händiga damer över oss och 
särskilt fotografen gjorde stor succés som ung flicka i mycket korta 
kjolar av skärt silkespapper. (s. 230)

Genom påpekandet att de själva inte medtagit några maskeraddräkter 
distanserar sig Siwertz berättarjag visserligen från de turistiska lekar-
na ombord på ångfartyget Houtman. Samtidigt framstår ressällskapet 
mot bakgrund av den hegemoniska berättelsen om äventyrlig manlig-
het, exemplifierad av Cook, som fullföljande ett feminint och oman-
ligt äventyr. Denna rörelse i texten förstärks av att fotografen Gustaf 
Boge tecknas som ung flicka klädd i rosafärgade kjolar. Återberättandet 
av de faror som ressällskapet utsätts för på de luxuösa ångarna handlar 
följaktligen mer om att skriva fram det moderna livets karaktärslösa 
löjlighet än om de klassiskt manliga dygderna mod och styrka: ”Det 
är egentligen faror av denna art, som numera hota en världsomseglare, 

40  Martin Green, The Robinson Crusoe Story (University Park/London 1990), s. 165.
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och den mest spännande och hemska upplevelse, expeditionen hittills 
haft, var givetvis den amerikanska tullen” (s. 232).

Berättarhållningen i Lata latituder kan därmed sägas skilja sig 
från den schablon som dominerade genren under 1800-talet och där 
iscensättningen av en atletisk, heroisk och nationalromantisk masku-
linitet var central, i Sverige exemplifierad av vetenskapsmän och upp-
täcktsresenärer av Adolf Erik Nordenskiölds typ.41 Siwertz omformu-
lering av den hegemoniska berättelsen om maskulinitet återfinns i de 
många självironiska inslagen och kan kanske hänföras till den muntra 
stilen överlag. Den senare uppfattades av recensenterna som tyckte sig 
se att det medryckande kåseriet inte bara återfinns hos Siwertz utan 
även är något som kännetecknar tidens reseskildringar mer generellt.42 
Litteraturhistoriskt kan man spåra den uppsluppna och stundtals paro-
diska berättarhållningen i Lata latituder tillbaka till Jacob Wallenbergs 
Min son på galejan (1781). I Lata latituder aktualiseras Wallenberg också 
uttryckligen i samband med besöket till det ”Holländska Indien” och 
Java där denne hade varit drygt 150 år tidigare (s. 241).

Siwertz har uppenbarligen tagit intryck av Wallenberg. Ett utta-
lat intresse för 1700-talsskalden finner man i den minnesteckning till 
föregångaren som han gjorde åt den svenska akademin. Där utnämns 
Min son på galejan till ”vår litteraturs första komiska och subjektiva 
reseskildring” och Wallenberg själv karakteriseras som ”halvt diktare 
och halvt reseskildrare”.43 Redan vid tiden för Lata latituder kan man 
emellertid misstänka att Siwertz har läst Min son på galejan noga och 
kanske också identifierat sig med föregångarens sätt att förena den 
skönlitterära författarrollen med reseskildrandet. Även i den siwertz-
ska reseskildringen är nämligen det verkliga sakförhållandet av och till 
underordnat den färdiga berättelsens effekt. Med en formulering lånad 

41  För 1800-talets resenärer och maskulinitetskonstruktioner, se Urban Wråkberg. Vetenskapens 
vikingatåg. Perspektiv på svensk polarforskning 1860-1930 (Stockholm 1999). Se även, Amanda La-
gerkvist, ”We See America: Mediatized and Mobile Gazes in Swedish Post-War Travelogues”, 
International Journal of Cultural Studies 2004:3, s. 321–342.

42  Lunds Dagblad 24/12 1924.
43  Sigfrid Siwertz, Minne av Jacob Wallenberg (Stockholm 1938), s. 82 & 75.
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ur Torkel Stålmarcks Wallenbergbok kan man säga att Siwertz tar sig 
karikatyrtecknarens rätt att fritt behandla, uppförstora och lägga till, 
och att det är denna konstnärligt beräknande hantering av verklighets-
stoffet som gör att hans reseskildringar pekar mot romanlitteraturen.44 
Med en vändning som är vanlig inom postkolonial teori kan man 
också säga att Lata latituder är en reseskildring som skriver fram och 
iscensätter snarare än återger en befintlig geografi.45

Det finns flera belägg för att Siwertz utnyttjar sådana fiktions-
skapande grepp. Till exempel är spänningen mellan västerlandets civi-
lisationsförgiftning och Söderhavsöarnas paradisiska naturlighet bäran-
de i Lata latituder. Av Siwertz samtida korrespondens med förläggaren 
Tor Bonnier framgår emellertid att kontrasten iscensätts redan i Lon-
don: ”Jag tror jag ska skriva ett första brev om Londonfogen, som kon-
trast till atollernas paradis”. När det planerade resebrevet för Bonniers 
veckotidning är färdigt har sällskapet nått New York och Siwertz skriver 
ännu en gång till sin förläggare. Nu dyker Londonfogen upp igen och 
Siwertz påstår att han ”ljög ihop dimman för effektens skull”.46

Ett mer eller mindre medvetet manipulerande av verkligheten 
förekommer sannolikt i alla reseskildringar. Men i Lata latituder är dim-
man inte enbart ett pittoreskt attribut eller en obetydlig detalj utan 
den fyller en betydligt mer genomgripande strukturell funktion. Den 
omtalade ”lögnen” dyker upp redan i reseskildringens två första me-
ningar: ”Bilar, bussar, bodar, banker och beef ! Allt svept i londonfog, 
inte den allra värsta, svarta sorten utan en grå dimma med dragning 
åt gult” (s. 7). Lite längre fram skriver Siwertz vidare på samma motiv:

Bussen vaggar som en båt i dimsjön mellan The Strands hotell, 
teatrar och affärspalats. Den lilla kyrkan S:t Mary le Strand står 
som en fyrbåk på sin smala holme mitt i trafikens ström. S:t Pauls 
pelare och torn försvinna i tjockan, men en klocka klämtar uppe 
ur det osynliga sin varning ut över gatans farled […] Tänk att det 

44  Torkel Stålmarck, Jacob Wallenberg. Ostindiefarare, präst, författare: 1746-1778 (Stockholm 1995), s. 126.
45  Edward Said, Orientalism (New York 1978); Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and 

Transculturation (London 1992).
46  Sigfrid Siwertz brev till Tor Bonnier, Bonniers förlags arkiv i Stockholm, 12/12 1923 & odaterat brev.
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stora imperiet, där solen liksom i Karl V:s länder aldrig går ned, 
styres från en plats, där solen nästan jämt är krasslig och där man 
ofta inte ser tvärs över gatan! […] Över våra huvuden försvunno 
husväggarna i ett brungrått intet. Luften var så tjock, att den kun-
de skäras i skivor, och det stack i ögon och hals […] Bilen gled 
tutande som en ångbåt längs gatornas dimkanaler och parkernas 
töckensjöar. (s. 8ff )

Framställningen av London med utgångspunkt i Londondimman gör 
att staden mer framstår som en symbol än som en verklig plats. På så 
vis utnyttjar reseskildraren en iscensättning av den geografiska plat-
sen för att upprätta den övergripande berättelsen om en resa från den 
sjukliga europeiska civilisationen ”där solen nästan jämt är krasslig” 
till den naturliga och okomplicerade tillvaron i kolonierna. I sin ci-
vilisationskritik liknar Siwertz här en resenär som till exempel D.H. 
Lawrence och som vi kommer att se är den nära förbunden med en 
konstruktion av och begär efter andra former av maskulinitet.47

I citatet ovan upprättas en symbolisk nivå av parallellen mellan 
buss- och bilfärden på Londons gator respektive ångbåten som färdas 
genom dimkanalerna. Genom detta grepp skrivs London fram som en 
miniatyrversion av imperiet: ”Strängt taget var det alldeles onödigt att 
resa jorden runt. I världsstaden fanns ju allt. Det okända hade man på tio 
stegs avstånd i dimman” (s. 11). Samtidigt vilar det något konstgjort över 
staden och dess attraktioner. När sällskapet går till The Zoo blir besöket 
närmast ett exempel på hur det naturliga förvrids genom att det sätts in 
i den europeiska stadsmiljön: ”Men nu mötte vi verkligen en blivande 
bekant. Ensam i sin järnbur satt en orangutang inlindad i ett nummer 
av Times. Reumatisk, melankolisk, med dystra ögon i sitt svarta ansikte 
tycktes han förbanna den dimmiga decemberdagen och hela gamla Eng-
lands vinterklimat” (s. 10). På liknande sätt målas ett besök på en liten 
varieté i Soho upp som en paradisö i miniatyr ”en chokladfärgad gent-
leman spelade ukulele, medan flickor från Hawaii och Tahiti dansade 
hula-hula med rosenkransar på huvudet och kjolar av gräs” (s. 11).

47  Dennis Porter, Haunted Journeys. Desire and Transgression in European Travel Writing (New Jersey 1991).
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Den kontrastpunkt som upprättas i reseskildringens första  
kapitel ansluter på så sätt mycket nära till tidigare bilder av London 
och Söderhavet såväl på vykort och fotografier som i filmer, konst 
och litteratur. Det går därför att beskriva reseskildringens iscensättning 
av Londons stadslandskap och det väntande paradislivet i Söderha-
vet som ett reproducerande av olika textuella attityder i Saids mening.48 
Said pekar på att platser, folk och erfarenheter alltid kan beskrivas och 
att dessa beskrivningar med tiden gärna får en större auktoritet än den 
verklighet som faktiskt beskrivs. Med textuell attityd avses i samman-
hanget den hop av föreställningar som alstrats genom tidigare bilder 
och skildringar av främmande geografier, och som i sin tur frambringar 
nya bilder och berättelser av olika slag.

De fotografier som illustrerar det första kapitlet i Lata latituder 
samspelar med den textuella attityden och kompletterar den narrativa 
berättelsen. Dessa fotografier visar ett otydligt och mörkt London i 
dimma. I den ursprungliga versionen som publicerades i Bonniers vecko- 
tidning saknas däremot dessa fotografier. Till skillnad från de övriga 
breven illustreras det första brevet istället med Kurt Jungstedts teckna-
de skisser av Londons stadsmiljö. En möjlig förklaring finner vi i korre-
spondensen med förlaget där Siwertz i ett odaterat brev skriver att det 
helt enkelt inte blev tillfälle att ta några fotografier på plats. Samtidigt 
visar de tillrättalagda fotografierna av ett dimmigt stadslandskap att 
reseskildringen, trots sitt starka genreanspråk på autenticitet och doku-
mentation, på olika nivåer inscenerar ett fiktivt rum.

Den europeiska civilisationens förgiftning etableras alltså som 
fiktionens startpunkt och kontrasteras sedan mot reseskildrarens kom-
mande kartläggning av den främmande geografin enligt ett relativt 
stereotypt mönster. Att Söderhavet under mellankrigstiden symbolise-
rade ett paradis för många svenskar framgår om inte annat av Ludvig 
Nordströms aggressiva försök att gendriva just en sådan romantiseran-
de bild av Söderhavet vid 30-talets början.49 Utan att ge Nordström 

48  Said 1978, s. 92f.
49  Ludvig Nordström, ”Söderhavets paradis en lögn”, Vecko-Journalen 1931:43, s. 16 f.
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rätt i sin kritik av övärlden och dess innevånare kan man konstatera 
att just romantiseringen av Söderhavet utgör en textuell attityd med 
föreställningar och bilder som under lång tid styrt både reseskildrar-
nas och läsarnas tolkning av det andra. I Lata latituder ser man hur 
en kliché om Söderhavet omsätts redan på bokomslaget. I guldfärgad 
relief framträder där en ung barbröstad kvinna ståendes invid en käl-
la. Hon har en arm graciöst böjd bakom huvudet för att med båda 
händerna lättare kunna bära en klotformad vattenkruka stödd mot sin 
vänstra axel. Inuti reseskildringen återfinns sedan denna och flera an-
dra liknande fotografier.

Både den skrivna och den filmade reseskildringen utövade en 
specifik lockelse med sina bilder av nutida verklighet och genom sitt 
sanningsanspråk. Men på samma gång som 1920-talets läsare säkert 
kände ett genuint intresse för det okända, en entusiasm för fotografier 
och filmer av tidigare aldrig sedda kulturer och landskap, fanns det ock-
så andra orsaker till reseskildringarnas popularitet. Vid denna tid var en 
exponering av den nakna kvinnokroppen otänkbar i seriösa spelfilmer 
och romaner. Men den återfanns i de litterära och filmade reseskild-
ringarna, där halvnakna kvinnor och åtskilligt av oförfalskat våld skrivs 
in som centrala moment i den textuella attityden. Som Dana Benel-
li har påpekat apropå den filmade reseskildringen kunde dessa bilder 
motiveras genom att de tillskrevs ett instruktivt värde samtidigt som 
de gav genren viss konkurrensfördel på marknaden.50 Genrens under-
visande funktion var på så sätt ett kamouflage för koloniala ordningar 
som understödde Europas överlägsna förhållande till världen bortom 
västerlandet och det utpräglat maskulina perspektivet i reseskildringen.

Begär efter liv
Det spatiala projektet i Lata latituder, erövrandet av nya platser för iscen-
sättningen av det ursprungliga och pittoreska, inbegriper också en femini-
sering av det koloniserade landskapet. Efter att ha nått fram till Honolulu 
finner sig reseskildraren placerad mitt i det paradis han med konstnärlig 

50  Dana Benelli, ”Hollywood and the Attractions of the Travelogue” i Rouff 2006, s. 182.
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beräkning uppfört redan i reseskildringens inledande kapitel och det nya 
landskapet fungerar som en lyrisk scen för hans manliga begär: ”Ack, 
de långa, ljumma, ljumma baden! Och i kokospalmernas inramning den 
kvinnliga mjukheten över himmel, moln och hav! Aldrig ett moln med 
hårda konturer, som under nordliga breddgrader” (s. 48). Det maskulina 
perspektivet etableras här genom ett spel av motsatser, där ljumhet står 
mot nordisk kyla, mjukhet mot hårdhet och kvinnlighet mot manlighet. 
Mötet med det främmande paradiset liknas på motsvarande sätt vid det 
erotiska mötet mellan kvinna och man: ”Å, den trolska, förlamande fri-
den! Natten är varm som en kyss. Nej, den är kvav som en alltför lång 
smekning” (s. 67). På ett annat ställe heter det att Söderhavets landskap 
”är mjukt som en smekning och varmt som en kvinnas andedräkt. Hela 
sceneriet är liksom bäddat i en outtömlig, ängslande blidhet” (s. 58).

I Siwertz skönlitterära författarskap förknippas den rena kvinn-
ligheten tidigt med passivitet: ”när han drog henne med sig till bädden, 
blef hon helt kvinna och tog hans kraft dödstyst” kan man exempelvis 
läsa i Margot.51 I reseskildringen återkommer denna genusordning och 
projiceras på det genomresta rummet som väntar på att tas i besittning. 
Redan dess titel, Lata latituder, signalerar den passivitet som skrivs in i 
geografin och kartlägger såväl det koloniala landskapets kvinnliga som 
manliga innevånare:

Ja, det har sagts att där vilar en kvinnlig touche över hela Stilla-
havsvärlden […] En infödd polis, som kommer drivande under de 
gråtande fikonträden (weeping figs) bär verkligen en syn för sägen, 
ty han har nedanför uniformsjackans kaki en vit kjol, till på köpet 
med spetsar i kanten, en ganska lustig form av sulun, de inföddas 
vanliga höftskynke.
 Det är mest bara, bruna fötter, som trampa Suvas gator. Fidjian-
ska gentlemän vanka upp och ned under stolparkaderna. De tyckas 
just inte ha något annat att göra än att vara till och vara sköna. 
Många av dem se verkligen ståtliga ut under sina manar av utstå-
ende, svartkrusigt hår, glänsande mörkbruna i skinnet, axelbreda 
men efeblikt höftsmala innanför den åtsittande sulun. (s. 59f )

51  Siwertz 1906, s. 75.
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Reseskildrarens feminisering av fijianerna är visserligen inte entydig 
men förstärker ändå intrycket av att det existerar en grundläggande 
skillnad mellan den vita och den icke-vita mannens maskulinitet. I linje 
med detta kan man se att reseskildringen genom sitt perspektiv upp-
rättar en imperialistisk hierarki, där de icke-vita beskrivs som ”färgade 
barn” tillhörande ”en underlägsen ras”, och där reseskildraren inte vill 
”fördöma förmyndarskapet över ett svagare och mindre utvecklat folk”, 
utan snarare hoppas på ”barnets foglighet under fadersmyndigheten” 
(s. 138, 393, 243 f ).

Rasistiska uttalanden av detta slag var inte ovanliga för mel-
lankrigstidens intellektuella. Under 20-talet hade raschauvinistiska 
fördomar starkt fäste i den svenska offentligheten, inte minst den eu-
geniska rasism som upphöjde den egna folkstammen och samtidigt 
diskriminerade dem som tillhörde ”sämre” raser.52 Flera av resone-
mangen i Lata latituder, exempelvis karakteriseringen av rasegenskaper 
och utnämningen av ”australnegrerna” till ”de lägsta av alla mänskliga 
varelser”, pekar mot att Siwertz var förhållandevis insatt i rasbiologis-
ka tankar av denna typ (s. 26 & 201). I reseskildringen talas även om 
”rasblandningens alla hemlighetsfulla resurser” (s. 26), vilket av allt att 
döma är en direkt återspegling av idéer i samtidens spekulativa rasism.

Kopplingen mellan maskulinitet och rastyper är framträdande 
i västerlandets förhållande till främmande kulturer.53 Hos Siwertz ser 
man att denna är inskriven i geografin. Där Söderhavet tillskrivs en 
feminin sensibilitet kartläggs Australiens landskap och vita innevånare 
som en maskulin hårdhet. Däremot är det inte föreställningen om en 
förfinad nordlig maskulinitet som den australiensiska geografin för-
kroppsligar. Den australiensiska naturen ger inget ”intryck av saftig 
grönska i nordeuropeisk mening”, istället har den ”samma benighet 
som männens ansikten”. Och de australiensiska männen har visser-
ligen äventyrsmod och frisk vilja, men de är laglösa och vilda som  
 

52  Åke Holmberg, Världen bortom västerlandet. Den svenska omvärldsbilden under mellankrigstiden  
(Göteborg 1994), s. 77 f.

53  Denise Thompson, Radical Feminism Today (London/New Delhi 2001), s. 135 ff.
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desperados, något som, liksom i Mälarpirater, kan sägas hota pojkars 
och mäns manlighet (s. 207 ff ).

Skillnaderna är belysande i sammanhanget eftersom de visar 
hur Siwertz skriver fram en genusbestämd geografi i anslutning till 
en rasistisk diskurs. Men liksom andra former av koloniala diskurser 
är denna geografi motsägelsefull och registrerar en ambivalens som 
spänner mellan fascination och rädsla för det andra och då speciellt 
för andra hotande och lockande maskuliniteter.54 Det betyder att Lata 
latituder inte enbart kartlägger det andra som passivt, feminint eller 
mjukt, utan också laddar det med de förmodat underlägsna rasernas 
primitiva och oförnuftiga raseri. Därmed iscensätts ett spänningsfyllt 
kolonialt rum, som istället för att enbart bekräfta den imperialistiska 
maskulinitetens överlägsenhet också hotar den: ”Den malajiska opå-
litligheten, som man talar så mycket om, gäller den i lika hög grad 
mellan dem själva inbördes? Och amoklöpandet, detta plötsliga, van-
vettiga raseri, som bara vill döda och döda, är det icke en ofrihetens 
folksjukdom, en fruktansvärd utlösning av den beroendes och under-
lägsnes tillbakahållna förbittring?” (s. 244). I anslutning till en sådan 
föreställningsvärld upprättar reseskildringen också ett samband mellan 
ras och kannibalism (s. 94).

Parallellt med rädslan för den oförnuftiga maskulina energin 
finns det en uttalad beundran för den maskulinitet som förkroppsligas 
av den sanne koloniale äventyraren. Denna beundran ger uttryck för 
manliga fantasier om en högtstående nordeuropeisk maskulinitet och 
är tydligast förkroppsligad i den holländske kontrollören van der Plas 
på västra Sumatra. Han fungerar som en projektionsyta för en masku-
linitet av närmast episka mått:

54  Graham Dawson, ”The Blond Bedouin: Lawrence of Arabia, Imperial Adventure, and the Ima-
gining of English-British Masculinity”, i Manful Assertions. Masculinities in Britain since 1800, ed. 
Michael Roper & John Tosh (London/New York), s. 113–144.
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Vi funno herr van der Plas på en av det gamla, stilfulla residen-
sets verandor sysselsatt med att bereda skinnet av en fyra meters 
pythonorm, som han skjutit. Han var en fyllig kraftkarl med ljust 
hår, blå ögon, hård men ej oskön mun samt därtill en fri och aris-
tokratisk hållning. Kring livet hade han ett skärp av ödleskinn och 
han var omgiven av bössor och jakttroféer. På hans väggar hängde 
kungsfiskare, hornfåglar och argusfasaner och på hallens golv låg 
det flera tigrar, bland andra en best, som sades ha dödat över fyrtio 
människor. (s. 276 f )

Som hämtad ur en äventyrsskildring av Stevenson eller Ballantyne trä-
der den heroiska karaktären van der Plas fram, till synes helt opåverkad 
av den förfallne imperialistiske hjälte som Joseph Conrad några år tidi-
gare skapat i Heart of Darkness (1902). Med sin placering långt från det 
civiliserade samhället kan van der Plas förverkliga en maskulin identi-
tet som inte ryms i Europa: ”Här har de spelrum för män av van der 
Plas natur sådana som exempelvis i det lilla, flata Danmark icke skulle 
ha någon annan chans än att bli jägmästare eller diktargenier” (s. 270).

Van der Plas närmar sig den oförvitliga och nobla imperialistis-
ka maskulinitet som man finner i delar av den anglosaxiska kolonial-
litteraturen55. Han är äventyrlig med stänk av excentricitet men också 
rättsinnig och lärd, han är robust men också musikalisk och konst-
närlig (s. 280). I en mening kan man därför säga att van der Plas för-
kroppsligar en borgerligt kultiverad maskulinitet som förenar manligt 
aktiva dygder med mer kontemplativa förmågor. Därmed framstår han 
också i någon mån som en lösning på den återkommande slitningen i 
Siwertz författarskap, till exempel i den redan nämnda novellsamling-
en Ämbetsmän på äfventyr, mellan ett boksynt reflekterande respektive 
ett omedelbart fysiskt liv.

Men det är viktigt att observera att van der Plas inte skrivs fram 
som en helvit eller rasren man. Han har ”trots sitt rent germanska ut-
seende några droppar både av javanskt och indiskt blod” (s. 278). Vad 
denna påstådda korsning av folkslag har för betydelse berörs inte ut-

55 Beynon 2002.
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tryckligen, men den leder uppenbarligen inte fram till det ”blodkaos” 
och den ”degeneration” som rashygienikerna vid det nyligen grundade 
rasbiologiska institutet i Uppsala varnade för.56 I Siwertz skildring visar 
van der Plas inget prov på svaghet eller moraliskt tvivelaktiga sidor. Istäl-
let tycks den utpekade rasblandningen signalera att van der Plas förenar 
flera olika eftersträvansvärda maskuliniteter bland dem sådana som i 
stor utsträckning gått förlorade i det civilisationsförgiftade Europa.

I linje med detta kan man urskilja att en kritik av västerlandet lö-
per som en sammanhållande tråd genom hela Lata latituder. På en över-
gripande kompositionsnivå etableras denna kritik genom den redan 
diskuterade kontrasten mellan det sjukliga London, som utgör resans 
startpunkt, respektive den paradisliknande tillvaron i Polynesien och 
Indonesien. Anhalterna USA och Australien tjänstgör på motsvarande 
sätt till övervägande del som projektionsytor för kritiken av moderni-
teten. I Chicago är livet följaktligen ett ”hårt, mörkt, vilset brus” runt 
de fyrkantiga höghusen, och människan skrivs fram som en spegling 
och en förstärkning av den onaturliga stadsmiljön: ”Se inte kvinnorna 
på något sätt konstgjorda ut? Skyltfönstrens vaxdockor förefalla ju rik-
tigt okonstlade och naturliga bredvid dem […] Och männen! Den där 
nasala, mekaniska telefonrösten! Det låter ju, som om de talade med 
maskin” (s. 28). Australien är en scen på vilken liknande föreställning-
ar uppförs: ”Sotig, dammig, gnisslande kringvärvde mig den moderna 
tekniken”, skriver Siwertz om Sydney för att senare sammanfatta: ”Det 
är verkligen stunder, då man måste häpna och rysa inför det moderna 
livets fulhet och förvirring. Effektivitet och ändamålsenlighet heter det. 
Men den sig själv tusenfaldigt korsade ändamålsenligheten slutar ju i 
en stor, skrämmande meningslöshet så sant nu en stad är ämnad till 
ett hem för människor och inte till en straffanstalt” (s. 192 ff ). Cirkeln 
fullbordas vid resans slut då reseskildraren landstiger i London för att 
åter konstatera att ”solen nästan jämt är krasslig” och det ”moderna 
livet” bara ”stillöshet och förvirring” (s. 406 f ).

56  Holmberg 1994, s. 77 ff.
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Många svenska reseskildrare koncentrerar sin tolkning av USA 
till storstäder.57 Detta gäller för Lata latituder och det är slående i vil-
ken grad stereotyper om storstaden exploateras i Siwertz representa-
tion av det moderna livets avigsidor i såväl London som New York, 
Chicago och Sidney. Fördömandet av storstadslivet kan förklaras mot 
bakgrund av den moderna kulturleda och primitivism i konst och lit-
teratur som under mellankrigstiden på nytt ifrågasatte den europeiska 
civilisationens välsignelser. I Lata latituder sammanförs kritiken av den 
moderna civilisationen med en kritik av det imperialistiska projektet 
och dess verkningar. Det innebär likväl inte något tvivel på den väster-
ländska civilisationens moraliska rätt och reella förmåga att behålla den 
koloniala världen under sitt herravälde, vilket kan tyckas förvånande 
med tanke på att en skepsis av detta slag började få fäste i det europe-
iska medvetandet vid denna tid. Tvärtom genomsyras reseskildringen 
av en genuin sympati med dem ”som runt hela världen med humor 
och lämpor och seg uthållighet lura en lagom sats av den europeis-
ka civilisationens medicin på stora, färgade barn” (s. 137 f ). Däremot 
vänder sig reseskildraren mot tecken som pekar på den imperialistiska 
kulturens försök att förvandla de andra med sig själv som förebild. 
De kläder som ”engelskt decorum” påtvingat de fijianska kvinnorna 
uppfattas på ett symboliskt vis som ”föga klädsam” och ”kulturens 
vehiklar” sägs bryta det ”mystiska sambandet med elementen, med na-
turen” som fortfarande existerar i det koloniala rummet (s. 60 & 157 f ).

Avslutning
Den dubbla inställningen till det koloniala projektet, och den åter-
kommande kritiken av det moderna livet, bidrar till komplexiteten i 
den maskulina geografi som Lata latituder ritar upp. På samma gång 
som den icke-vita mannen utmålas som rasbiologiskt underlägsen 
och feminin är han en projektionsyta för reseskildrarens homoerotis-
ka dröm om en sannare och kanske också friare maskulinitet. Den-
na dröm iscensätts redan i fotografierna, som kan framställa klassisk 

57  Lagerkvist 2004.
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manlig skönhet och kontrollerad styrka lika gärna som vild primitivi-
tet; en faders mjukhet lika gärna som exotiskt ursinne (s. 166 & 161).  
I den narrativa gestaltningen framträder det idealiserande begäret ännu 
skarpare. I reseskildrarens ögon utgör de koloniserade männen ett  
myller av ”härliga, svartbruna lemmar”, om de inte intar ”klassiskt 
sköna ställningar vid sina bambustänger” eller rent av liknar grekiska 
gudar: ”Han liknar en flodgud med sin nakna överkropp och sin dry-
pande gröna krans i håret […] Hela Odysséen i sin mera tempererade 
färg bjuder icke en målning, som skulle göra rättvisa åt denna strålan-
de, tropiska vattenfest” (s. 82, 76 & 153 f ).

Gestaltningen av de icke-vita männens vitala maskulinitet, där 
hälsa och kraft utgör de främsta nyckelorden, är förbunden med den 
rasistiska diskursen i Lata latituder (s. 82 & 146). Samtidigt kontraste-
ras denna motsägelsefulla bild av den andres maskulinitet mot vad 
som urskiljs som den västerländska civilisationens bleka och onatur-
liga maskulinitet. Beundrande de fiskande fijianernas ”besatta bruna 
kroppar” skriver reseskildraren:

Vi blekansikten klungade oss instinktivt ihop på vår korallbank 
kring de rasslande kamerorna. Vi sågo bestämt ännu mer skugglika 
och overkliga ut än vid eldfesten dagen förut. Och säkert drogos 
vi alla med någon art av hemlig avund. En man med hängslen och 
glasögon måste krympa inför det obrutna samband med naturen, 
som här manifesterade sig. (s. 154)

Den idealiserade uppsättning av maskulina egenskaper som reseskildra-
ren saknar hos den moderna nordeuropén upptäcks därför, eller snara-
re projiceras in i förment lägre raser som bebor andra delar av världen. 
Det handlar dock inte om en kritik av västerlänningens överlägsenhet. 
Européns styrka är enligt reseskildraren rörelsens och utvecklingens 
princip (s. 245 & 384), de främmande folkslagens egenskaper kan där-
för åtrås utan att i grunden hota den rasbiologiska premissen om den 
vita mannens suveränitet.
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I Lata latituder är rastänkandet följaktligen på ett intrikat sätt samman-
vävt med konstruktionen av olika former av maskulinitet. Men som vi 
har sett innebär detta varken ett entydigt upphöjande av den europeis-
ka civilisationen eller ett otvetydigt förhärligande av ressällskapets stra-
patsfyllda koloniala äventyr. Den dröm om mandom som projiceras in 
i den koloniala geografin iscensätts istället av koloniala äventyrare som 
lämnat Europa och av koloniserade folkslag i ett obrutet samband med 
naturen. Detta kan ses som en djupare förklaring till den kåserande och 
icke-heroiska färd som reseskildraren ger form åt genom Lata latituder. 
Det äventyrliga sällskapet representerar inte en självsäker imperialistisk 
maskulinitet, utan den smått krassliga och lite löjeväckande moderna 
civilisation som de har lämnat bakom sig. Men kanske kan deras resa, 
äventyr och flykt från Europa också beskrivas som en del i Siwertz egna 
filosofiska och praktiska försök att på allvar göra upp med den estetiska 
livshållningens apati och livströtthet. 
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KOMMERSIALISERINGEN AV DET MÄNSKLIGA OCH FÖRMÄNSKLIGANDET AV KOMMERSEN  

Såväl Sigfrid Siwertz Det stora varuhuset (1926) som Karin Boyes Astar-
te (1931) behandlar kommers, med olikartade perspektiv, budskap och 
textstrategier, med olika världsuppfattningar och med mycket olika 
ideologiska hållningar.1 1920-talet är ännu tiotalisternas tid och Sigfrid 
Siwertz, Elin Wägner, Ludvig Nordström och Hjalmar Bergman repre-
senterar den borgerliga romanen i det tunga litterära etablissemanget. 
I stark frammarsch på det kulturella fältet är de autodidaktiska arbetar-
författarna, Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och 
andra. Det svenska litterära trettiotalets prosa var, liksom det svenska 
1960-talets, en period av experimentlitteratur, ibland nära avantgardet, 
och unga och annorlunda författare kom fram, som Henry Parland 
och Karin Boye.2 Att skriva medhårs – traditionsbevarande – eller att 
skriva mothårs – ideologikritiskt och inte sällan för en långt senare 
läsekrets – är en viktig distinktion i denna läsning av Siwertz Det stora 
varuhuset med Karin Boyes Astarte ställd i relief.3

Boyes roman om nya levnadssätt och den framväxande mode- 
och reklamindustrin är en av texterna i 1930-talets experimentella och 
nyskapande period. Storsäljande Siwertz, däremot, närmar sig höjd-
punkten av sitt författarskaps kulturella kapital, samtidigt som han är 
och under lång tid framåt förblir en författare i var mans bokhylla, 
efter succéer som Mälarpirater (1911) och Selambs (1920). Produk-
tionstakten är hög och han ger ut arton texter efter Selambs fram till 
1932. Det stora varuhuset kommer ut 1926, under hans glansperiod, 
innan han efter invalet i Svenska Akademien 1932 ser sin lysande  
stjärna börja om inte falla så åtminstone falna.4

1  Karin Boye, Astarte (Göteborg 2013 [1931]), Sigfrid Siwertz, Det stora varuhuset (Stockholm 
1926).

2  Henry Parland, Sönder, red. Per Stam (Helsingfors/Stockholm 2005).
3  Denna analys är inte i huvudsak perspektivisk utan anlägger litteraturvetenskapliga me- 

toder och teoretiska tankegångar i ett eklektiskt förhållningssätt. Läsningen bottnar i en 
fenomenologisk ståndpunkt som utgår från den litterära textens apellstrukturer. Wolfgang Iser, 
The Act of Reading (Baltimore and London 1978), s. 118 et passim [1976].

4  Se även: Peter Forsgren, ”’Jag har ju sagt dig att jag är en fri man’. Om Sigfrid Siwertz och 
Jonas och draken som bildningsroman”, Per-Olof Mattsson, ”Befriande gärning för mera än hög 
besinning”.
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Romanen Det stora varuhuset är del av en i samtiden klassisk 
romantradition – lätt att jämföra med Balzacs Père Goriot (1842) och 
än mer med Zolas Au bonheur des dames (1883) – men har också sam-
tidsprägel: att Nordiska Kompaniet (NK) stått modell för Goldmans 
undgår ingen stockholmare och har, tillsammans med textens antise-
mitiska drag angående Jeremia Goldman, utretts av Mattsson tidigare 
i denna volym. Siwertz bergsonianism, som flera av bidragen i denna 
volym berör, är aktuell också i Det stora varuhuset.5

”Varje stockholmare har naturligtvis besökt Goldmans” (s. 5). Så 
börjar romanen och härmed situeras händelsernas centrum – varuhuset. 
Den historiska verklighetens NK grundades 1902 av Josef Sachs, vilken 
liksom Goldman i romanen var av judisk börd. Varuhuset hade fått sin 
arkitektoniska utformning av Ferdinand Boberg på central plats mitt 
emot Kungsträdgården så sent som 1915, och var endast elva år gammalt 
när Siwertz roman publicerades. Romanens Goldmans framtonar som 
en välkommen plats för förbrödring, och de olika synsätt på kommersia-
lism som står i motsättning till varandra i romantexten ligger i huvudsak 
inom en sammantagen ideologisk hållning där handel är av godo.

Den roman som mötte läsarna 1926 är inte densamma som 
möter en läsare i dag, då många kulturella pålagringar har tillförts NK. 
För sextiotalister är varuhuset för alltid färgat av Ulf Lundells livfulla 
skildringar av ”Skithuset” i Sömnen, och NK var en av de kapitalismens 
symboler som sjuttiotalets intellektuellt alerta helt enkelt måste avsky.6 
Det är bara en av de kulturella pålagringarna omkring NK, som vår 
tids läsare inte kan bortse från, men som 1926 års läsare inte hade. 
Truismen betonas för att det i en romantext som Det stora varuhuset 
är svårt att inte fastna i vår tidshorisonts läsning, med hänsyn till hur 
arbetare, kvinnor eller judiska människor beskrivs.7

Romanen har en för Siwertz vanlig form. Först presenteras Va-
ruhuset självt, som ett slags protagonist, och därefter några olika ka-
raktärer och deras öden, upplevelser och handlingar i förhållande till 

5  Honoré de Balzac, Le Père Goriot (Paris 1835), Émile Zola, Au bonheur des dames (Paris 1883).
6  Ulf Lundell, Sömnen (Stockholm 1977), s. 80.
7  Se även:s Per-Olof Mattsson och Olle Widhé
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varuhuset. Intresset riktas på varuhusets själ, och vid sidan av den de 
olika karaktärernas intentioner, psykologiska orsak-verkan-samband, 
drivkrafter och drömmar, vilket tillsammans utgör romanens huvud-
sakliga tematik. Karaktärerna utgör i romanens konstruktion enskilda 
delar, förbundna med Det stora varuhusets helhet, liksom vore de skilda 
tecken som förhåller sig till en gemensam referent. Det tydliga cen-
trum som varuhuset utgör i fiktionsverkligheten kan i så måtto sägas 
symbolisera författarens syn på språk och text, på tecken och referent 
– en stabil referentialitet är för handen, ett antagande som styrks av att 
romanens varuhus är modellerat på verklighetens NK. Det är varuhu-
set som varusamhällets högborg som skildras, men varan är fortfaran-
de vara och människan tycks fortfarande vara människa.

Stora likheter finns med Zolas Au bonheur des dames (1883),  
Damernas paradis, i skildringen av varuhuset som ett mikrokosmos som 
representerar den nya tiden, den nya världen, och det är ingen över-
drift att säga att Siwertz i mångt och mycket omskapar Zolas roman i 
en svensk kontext. Det barn som figurerar på Goldmans har en förlaga 
hos Zola, och även många andra likheter och intertexter förekommer.

Pornografi och konsumism
I föreliggande studie fokuseras kommers, konsumism och konst i Det 
stora varuhuset. Frågan om vad som gjort att Siwertz texter åldrats ligger 
med i bakgrunden. Ett resonemang som Magnus Ullén för i sin bok 
om pornografi, Bara för dig (2009) berör Au bonheurs des dames, och 
hans analys sammanlänkar varuhuset som fenomen med pornografin, 
en iakttagelse som är av relevans för den här studiens syfte.

Ullén menar att ”begreppet pornografi i bred bemärkelse inte 
alls behöver involvera sexualitet, utan att begreppet snarare står för 
varje form av diskurs som inpräglar sig i vårt medvetande genom att 
göra sig så intensivt närvarande att det blir svårt, för att inte säga omöj-
ligt, att behålla en intellektuell distans till diskursen i fråga.”8 Hela idén 
med ett varuhus är också att göra varorna så ”intensivt närvarande”, 

8  Magnus Ullén, Bara för dig (Stockholm 2009), s. 47.
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med alla de konnotationer och fantasmer de väcker, så att en bibehål-
len ”intellektuell distans till diskursen i fråga” omöjliggörs. Genom 
att ”studera det mindre komplexa fenomenet – pornografin”, men-
ar Ullén, kan ”nycklar till en förståelse [ges] av det mer komplexa 
fenomenet som konsumtionssamhället som sådant utgör”.9 Därefter 
gör han en utblick till varuhuset som fenomen, ”som uppstår under 
1800-talets senare hälft, i sig en tydlig indikation på konsumismens 
tilltagande intensitet” och studerar sedan närmare ”hur denna intensi-
tet speglas och underblåses av vår tids mest utbredda form av berättan-
de, reklam” samt berör ”hur den pornograficitet som genomsyrar re-
klamen och under 1800- talet fann ett offentligt utrymme i varuhusen, 
idag kommit att generaliseras genom att förmedlas via televisionen”.10 

Här gör vi halt under 1930-talet, där reklam och modeindustri 
skildras av Boye och konsumismens framväxt av Siwertz, genom dess 
fyrbåk varuhuset Goldmans. I teoribildningen omkring konsumis-
men – termen “konsumtionssamhälle” myntades 1970 i Jean Baud-
rillards La société de consommation – definieras konsumism som den 
accelererande konsumtionens tid. Väl begreppsliggjort av Baudrilli-
ard kunde fenomenet konsumtion studeras mycket längre tillbaka till 
“konsumtionsexplosionen i sekelskiftets USA och Europa”, “varuhu-
sens framväxt i Frankrike i mitten av 1800-talet” och den industriella 
revolutionens effekter på produktionsförutsättningarna, till och med 
“importen av te, socker och kaffe på 1600-talet”.11 På basis av detta 
historiska studium föreslår Peter N. Stearns konsumismens tre faser, 
en från “1600-talets mitt till mitten av 1800-talet; en andra, intensi-
fierad fas, omfattande slutet av 1800-talet och 1900-talets fyra första 
decennier; och slutligen, en än mer radikaliserad fas som tar vid efter 
andra världskriget”.12 Det stora varuhuset utspelar sig i slutet av dess 
andra fas som löper från 1800-talets slut till 1945.

9  Ullén 2009, s. 192.
10  Ullén 2009, s. 192.
11  Ullén 2009, s. 192.
12  Ullén 2009, s. 192. Se även Jean Baudrillard, Paris 1970.
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Goldmans blir inbegreppet av konsumismens andra fas, en fram-
växande internationalisering, den nya storstaden med urbanitetens puls 
och också ett prisma för tidens samhällsförändringar. Inte minst är det 
relevant att Nationernas Förbund, där förbrödringstanken är vägledan-
de, hade bildats 1919, efter första världskrigets slut. Det stora varuhuset 
pläderar, från sin utkikspunkt 1926, för att det nya fenomenet varuhus, 
genom att representera hela världen, kan föra människor samman:

Efter blott fem minuters vandring där inne i hallarna har ni sett si-
den från Kina, Japan, Lombardiet, vävnader av ull från Australien 
och Argentina, pälsverk från Sibirien, Alaska, Australien, fiskben 
från Rosshavet, paradisfågelsfjädrar från Nya Guinea och Borneo, 
ris från Malackahalvön, elfenben från Sudan, diamanter från Syd-
afrika och tobak från Kuba och Sumatra, för att inte tala om frukt 
och specerier från Sicilien, Mindre Asien, Tasmanien, Kalifornien, 
Främre Indien, Moluckerna, Java och Västindien. (s. 5 f )

Hela världen samlas således under ett tak och de luxuösa artiklarna 
för med sig en air av exotism – så måste romantexten förstås i sin 
historiska horisont. Den smärtsamma kärleksaffär som föreståndaren 
på ylleavdelningen, Tedde Blom, upplever är också lierad med för-
brödringstanken. Han blir förförd av en fröken Aino Sjöros, som äg-
nar sig åt det konstruerade språket tako, vilket man väl får förstå som 
tidens omhuldade esperanto i lätt förklädnad. Man behöver inte gräva 
under ytan; att förbrödringstanken är viktig och att varuhuset blir en 
symbol för den sägs explicit i texten:

Men då ni nu varit inne hos Goldmans för att köpa er en päls eller 
ett synålsbrev, har ni då rätt betänkt, vilket sagolikt ting ett stort 
varuhus i själva verket är och hur världens länder fått bidraga till 
dess rikedom. (s. 5)

Det är härifrån en lång väg till det på sätt och vis samhällskritiserande 
modus som låg implicit i realismen. Det är också långt till myntets bak-
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sida – det instrumentella förnuftets resultat i form av kolonialism och 
de förhållanden som råder för dem som tar fram dessa bidrag till varu-
husets rikedom. Den sidan är däremot närvarande i Karin Boyes Astarte.

Astarte – den förgyllda skyltdockan som ironiskt tecken 
Forskningen har ägnat Karin Boyes roman Astarte stort intresse, 
även om romanen inte tillhör det mest lästa av Boye.13 Som roman  
betraktat läser den samhället mothårs, i verkets norm eller implicita 
värdesystem. Domellöf sammanfattar på ett utmärkt sätt Boyes radika-
la textsyn, och visar på dess komplexitet. 

Karin Boye tar avstånd från en kritik som dömer litteratur efter 
sympati eller antipati med det skildrade sakinnehållet. Det hjäl-
per inte heller att fälla ett dubbelt omdöme: ett om verkets litte-
rära värde oavsett innehåll, och ett annat om detta värde i mo-
raliskt eller socialt avseende. Karin Boye anser inte att det finns 
någon i sig fulländad form, utan bara den form som bäst fram-
håller vad diktaren vill uttrycka. Å andra sidan är verkningarna av 
en dikt inte detsamma som diktarens avsikt med den – något som 
ofta glöms bort av den kritik, som uteslutande intresserar sig för 
avsikten. Karin Boye uppfattar texten som flerskiktad. Under det 
yttersta lagret av medvetna och avsiktliga tankar möter läsaren 
författarens känslomässiga uppfattning av omvärlden. De mer 
omedvetna impulserna avspeglas i symbolvärld, val av uttryck 
och liknelser, kompositioner, situationer och figurer. 
 På ett ännu djupare plan av texten går svåråtkomliga strömmar 
av impulser, som låter sig avläsas i rytm, klang och tonfall.14

13  Margit Abenius, Karin Boye (Stockholm 1965), Gunilla Domellöf, I oss är en mångfald levande. 
Karin Boye som kritiker och prosamodernist, diss. (Umeå 1986), Domellöf, Mätt med främmande 
mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930–1935 (Hedemora 
2001), Camilla Hammarström, Karin Boye (Stockholm 1997), Johan Svedjedal, Spektrum. Den 
svenska drömmen, 1931–1935 (Stockholm 2011), Caroline Haux, Framkallning. Skrift, konsumtion 
och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder, diss. (Göteborg/Stockholm 2013).

14  ”Mot bakgrund av denna textsyn anser Karin Boye det vara ofruktbart att sträva efter att städsla 
en diktare i den ena eller den andra idéns tjänst. Förväxlingen av en ytlig förståelse av dikten 
med dess mening gör i Karin Boyes ögon all konst- och litteraturcensur ohjälpligt löjlig.” 
(Domellöf 1986, s. 21).
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Siwertz läser alltså konsumismen medhårs, och Boye mothårs. Åt  
vilket håll stryker då en litteraturvetare romantexterna? Läser vi Det  
stora varuhuset och andra texter av Siwertz mothårs, vilket ligger nära 
till hands utifrån genus-, klass-, etnicitets- eller intersektionellt per-
spektiv, och vilket förekommer på flera håll i den här antologin, är det 
vårt val och en av oss applicerad läsart, men det är inte en tvingande lä-
sanvisning i texten, likt den hos Boye, som Domellöf pekar på när hon 
talar om ”den form som bäst framhåller vad diktaren vill uttrycka”. 
Boye skriver som hon lär, vilket tydliggörs inte minst i Caroline Haux 
avhandling Framkallning. Det krävs inte i en Siwertzroman, som hos 
Boye, att man förstår hur verkets norm går emot textens mimetiska 
yta, för att förstå textens mening. Det finns ingen sådan diskrepans 
i Siwertz roman. Läser man Boye utan att förstå att romanen i sig 
själv skildrar samhället mothårs, genom att romaninnehållet ofta skall 
förstås ironiskt, kan upplevelsen lätt bli att man helt enkelt läst en 
”dålig roman”, vilket kritikernas mottagande av Astarte visar. I Siwertz 
text finns inga krav på en reflekterande läsart, förutom möjligen en 
symboltolkande och – dels i enskildheter, dels visavi Zolas Au bonheur 
des dames – en intertextuell läsart. Vi kan – och kanske bör vi – anlägga 
sådana läsarter, och komma fram till att synsätten på kvinnor, klass, 
etnicitet och kolonialism är antikverade hos Siwertz, men någon iro-
nisk eller opålitlig nivå i romanen, som läsaren måste dechiffera för att 
göra rimliga konkretiseringar, det vill säga förståelser av texten, är det 
inte fråga om.15

Caroline Haux bygger vidare på Margit Abenius och Gunilla 
Domellöfs forskning om Boyes Astarte, och radikaliserar tankegång-
ar därifrån dels genom teoribildning från Theodor W. Adorno och  
Walter Benjamin om varufiering, dels genom en ideologikritisk läsning 
med hjälp av i dag aktuella teorier vad gäller kön och genus samt utgår 
från Paul de Mans och Ulf Olssons arbeten omkring allegoribegreppet. 
Johan Svedjedal bereder vägen i en betydande reflektion i Spektrum 
(2011), delvis citerad hos Haux.

15  Roman Ingarden, Det litterära konstverket, övers. Margit Kinander (Lund 1976), s. 454.
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Om romanen hade skrivits några årtionden senare kunde man ha 
sagt att Karin Boye såg på världen med en semiotikers blick. Allt 
är nämligen laddat av betydelser, av ideologi och pengars värde 
(det har påpekats att romanens analytiska synsätt påminner om 
den hos sociologer som Georg Simmel eller Walter Benjamin).16

Romanen Astarte skrevs till en romanpristävling där den fick andra pris 
– som en spegling av att Siwertz året före skrev det vinnande bidraget 
Det stora bygget till Stockholmsutställningen 1930 – och Boye fick den 
avsevärda summan av 5 000 kronor i prispengar.17 Texten är till inne-
hållet kritisk mot samhällsutvecklingen och därigenom också till den 
varufiering av konsten som en romanpristävling innebär. I romanens 
början samlas tre män i ”den berömde reklamartistens Siegfried Kauz” 
ateljé, och betraktar en förgylld skyltdocka, Astarte, som sedan blir  
sammanhållande länk i romanens konstruktion. Namnet Siegfried är i 
sammanhanget inte neutralt, utan utgör – en lätt retuscherad stavning 
till trots – rimligen en intertextuell förbindelse med Siwertz roman, där 
hr Dupré, en artist vad gäller skyltfönster och skyltdockor, spelar en 
framträdande roll, som vi skall se.

Representationen av den förgyllda skyltdockan i Astarte bärs 
upp av den unga kvinnan Britt, som kommer till storstaden från Riltu-
na. Hon är ung, oerfaren och såtillvida blank – en perfekt projektions-
duk – och romanen följer vad som händer henne och dem hon möter 
i modeindustrins och reklamens nya sköna värld, där fokus på yta och 
tecken har ersatt en äldre världs betoning på innehåll och själ. Mot 
henne står den mer erotiskt inriktade Viola. För handlingen viktiga 
är också Wilhelm Berg, författare och Tage Werin, som blir veckotid-
ningsreporter. Det är branscher i ropet som skildras, och de utgör i sig 
tydliga symptom på den accelererande konsumismen.

Snarare än delar i en gestaltande roman blir de olika kapit-
len ”Teatertablåer”, i vilka Boye likt Brecht inte vill ”[l]åta publiken  
 

16  Svedjedal 2011, s. 80 f.
17  1:a priset var på 35 000 kronor och gick till Jarl Hemmer.
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glömma den faktiska teatersituationen”.18 Karaktärerna är inte psyko-
logiskt-realistiskt porträtterade individer, menar Haux, utan

utgör snarare […] exempel i ett projekt att förevisa den moderna 
människans tillvaro, kulturyttringarna, samhällsskikten, de mo-
derna platserna, de samhälleliga strukturerna, världshierarkierna. 
Karaktärerna får då sitt existensberättigande i detta didaktiska 
förevisande av ett mänskligt/ekonomiskt maskineri, drivet av ett 
instrumentellt förnuft.19

Astarte utgör därmed en kritik av den värld Siwertz i sin roman till 
stora delar hyllar i det framväxande varuhuset och det framväxande 
samhället, även om det som lyfts fram i verkets norm snarare är den 
gamla entreprenörsbaserade formen än det moderna varuhusets siffer-
regim. Där Boye skriver fram ”det skenbara paradiset, konsumtions- 
överflödet” ser hon, med Eliot, ”bakom framträdelseformerna” på 
”den tomma, döda världen”.20 Karaktärerna blir sedda ”med en semio-
tikers blick” som Svedjedal uttrycker det, eller som delar i en maskin. 
Haux betonar upprepandet av klichéartade drag hos karaktärerna, och 
av språkliga klichéer och menar att det är genom upprepningen av 
klichén som romanen visar sig som modern. Det hänger samman med 
reklamens språk och Boye går långt i detta disruptiva arbete, då också 
myten och Eliots mytiska metod dekonstrueras, menar Haux, genom 
att användandet av myter i stället för att binda betydelse och mening 
längs med texten har styckats upp i sloganartade småbitar, vilket un-
derstryker det efemära och söndrade. Romanens användning av myter 
ingår alltså i samma logik som klichéernas.21

Man kan därmed säga att Boyes roman operationaliserar det 
kulturella arkivet på ett helt annorlunda sätt än Siwertz roman. Astarte 
förevisar en existerande, men föregriper också en kommande samhälls-
ordning, medan Siwertz mitt i bejakandet av den nya tiden begråter 

18  Hammarström 1997, s. 93. Se även Haux 2013, s. 57.
19  Haux 2013, s. 57.
20  Haux 2013, s. 185.
21  Haux 2013, s. 179–185.
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den gamla, avläsbart i vilka delar av det kulturella arkivet han aktualise-
rar och hur han operationaliserar dem. Om Boyes roman skriver Haux:

De livsformer och situationer som romanen lyfter fram utformas 
som en yta, vilken produceras av eller åtminstone hör samman med 
ett ”underliggande” genererande maskineri. Att maskineriet har att 
göra med produktionsförhållanden framgår framför allt i de tre helt 
fristående kapitlen ”Ylle”, ”Spetsar” och ”Siden”, där Boye beskriver 
de verkliga arbetsförhållandena bakom de fiktioner som konsum-
tionssamhället producerar. Bakom skyltfönstrens glittrande före-
ställning döljer sig själsdödande evighetsarbete vid knypplingsma-
skinen (136), barnarbete i Kina (210 ff ) eller miljöförstöring (27).22

Haux jämför romanens framställningssätt med föreställningen om ett 
underliggande maskineri. Varan belyses ur olika aspekter, i ett slags 
”marxistisk undervisning”, som Haux skriver, och hon pekar vidare på 
framställningen av

ett samhälle som flödar över av masskultur, en tillvaro där kultu-
ren har anpassats till marknadens behov genom att förvandlas till 
estetiska stimuli vilka reproduceras och sprids. Produktion ger ef-
terfrågan och i konsumtionssamhället blir filmer, musik, litteratur 
och skådespel varor som upprepar det mest populära och således 
det likartade.23

Som Boye skriver, och Haux citerar: ”Vem längtar efter att intränga i ci-
garettens erfarenheter, vem vill fånga kaffets och bakelsernas själ?” (120). 
Romanen är svårgripbar, men ändå lättare att förstå i vår senkapita-
listiska tid när förtingligandet, varufieringen och semiotiseringen av 
människa, natur och kultur gått så mycket längre. 

Något centrum finns inte i romanen, utan de olika scener-
na förhåller sig till varandra som tecken till tecken, inte tecken till  
referent.24 Astarte ”vill kommunicera med den reflekterande läsaren”, 

22  Haux 2013, s. 60.
23  Haux 2013, s. 60 f.
24  Haux 2013, s. 179.
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menar Haux, och texten omsluts av en slöja av ironi också i förhål-
landet till andra texter, till exempel Eliots The Waste Land, och den 
mytiska metod han använder i sitt verk.25 Samtidens läsare uppmärk-
sammade inte alltid ironin i hyllningen till den sköna dockan – Boyes 
samtalspartners verkar från början ha tillhört framtiden.26

Haux läsning av Astarte förespråkar en ”kritisk metod där bristen 
och meningsförlusten dras fram i ljuset”, vilket komparativt skärper 
förståelsen av hur långt det är till brist och meningsförlust i Siwertz Det 
stora varuhuset. Karaktärerna är tecken som alla förhåller sig till en och 
samma referent, det stora varuhuset, som till och med har en referent 
i den yttre verkligheten. Goldmans som referent för karaktärerna har 
också ett slags innehåll per se, som mikrokosmos men också som ett 
slags livsorganism. Konsumismens acceleration skildras i en äldre tids 
berättande modus och språksyn. Dock nosar Siwertz på en gräns mellan 
en äldre tids referentialitet och en språkvärld där referenten försvunnit, 
och tecken länkar till tecken. Med hjälp av en impuls från Gilles De-
leuze kan gränsfenomenet skyltdocka–människa ringas in bättre, men 
även här bidrar Haux vad gäller skyltdocka och skyltfönster – hennes 
resonemang om fenomenen är tillämpliga också för Siwertz.

Med stöd i Baudrillards konsumtionsbegrepp skriver Haux om 
“[k]lädesplaggens förvandling i skyltfönstret från att vara producerade 
ting till sociala representationer – en efterlängtad identitet eller livs-
stil.” Hon refererar också konsumtionsteorins två huvudfåror, en från 
marxistisk teori, som “hävdar att det fria valet är en myt och att det 
mänskliga begäret i konsumtionssamhället styrs av affärsintressen”, och 
en “[a]nnan riktning [som] talar om konsumtion grundad i fria val; 
den som konsumerar blir ett subjekt som konstituerar sitt begär”.27 Hos 

25  Haux 2013, s. 182.
26  Haux 2013, s. 184.
27  Haux 2013, s. 45 f. Som exempel på den förra riktningen anförs Mary Douglas och Baron 

Isherwood, The World of Goods. Toward an Anthropology of Consumption (London 1979) och flera 
andra forskare, och som exempel på den senare anförs Orsi Husz, som skrivit om varuhuset NK, 
med en mer öppen syn i Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897–1939 
(diss. Hedemora 2004). Daniel Miller har i t.ex. Material Culture and Mass Consumption (Oxford 
1987) kombinerat en vänsterposition med en positiv syn på konsumism. Rita Felski står också i ett  
slags mellanposition.
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Deleuze, som har släktskap med Baudrillards syn på referentialitet, ges 
en annan förklaring, i mina ögon applicerbar på Karin Boyes roman. 
Deleuze typ av marxism frikopplar teckenproduktionen från sin refe-
rentiella funktion, och beger sig in i en ”det virtuellas politik”, vilket är 
ett filosofiskt belägg för tanken om en semiotisering av människan och 
hennes verksamheter.28

[A]ntagandet att den materiella verkligheten (till exempel ekono-
min) producerade våra föreställningar godtogs inte längre. Många 
hävdade tvärtom att det virtuella (bilder, begär, begrepp) direkt 
skapade den sociala verkligheten. […] Vi måste göra oss av med 
föreställningen att det finns någon yttersta politisk verklighet som 
kan sökas bakom alla våra bilder. Bilder blir inte bara yteffekter av 
någon underliggande ekonomisk orsak: bilder och det virtuella har 
sin egen autonoma kraft. […] Vårt sätt att tänka, tala, begära och se 
på världen är i sig politiskt; det producerar relationer och effekter, 
och organiserar våra kroppar.29

Den fiktionsverklighet Karin Boye bygger upp i Astarte gestaltar just 
livsstilsproduktionen, ”hur relationer och effekter produceras” och 
”hur våra kroppar organiseras”. Att bygga upp ett varuhus i början av 
1900-talet, som Goldmans i Det stora varuhuset, är att i akt och mening 
bli en av producenterna av ”bilder, begär och begrepp som skapar en 
social verklighet”. I huvudsak är alltid kopplingen till varuhusets ma-
terialitet intakt hos Siwertz, men när det kommer till skyltfönstret och 
skyltdockan problematiseras den. 

Konsten och varuhuset
Vad skyltdockan kom att betyda hos Karin Boye har vi sett, och berät-
telsen i Det stora varuhuset om hr Dupré och hans skyltdockor är del av 
vad Boyes samhällskritiska text riktar sig mot. I kapitlet ”Fönsterartis-
ten” lever och verkar hr Dupré med sina dockor, och ”den demoniskt 

28  Claire Colebrook, Gilles Deleuze. En introduktion (Göteborg 2010), övers. Victor Andersson och 
Mikael Müller, s. 9.

29  Colebrook 2010, s. 9 f.
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sköna brunetten Lola” är hans favorit. Han är ung, men han är vik-
tig, har ”trots sin ungdom blivit en betydande man inom varuhuset.” 
(s. 116) ”Det var han som gav [varuhuset] en alltmera framträdande 
konstnärlig och modernistisk anstrykning. Man rådgör med honom 
i smakfrågor, och både Asklöf och modefriherinnan, reklamchefen, 
möbelarkitekten, juvelerarn och avdelningschefen för antikviteterna 
hyste numera den största aktning för hans omdöme.” (s. 116) Han 
vill från tidig ålder ”ha plats i en stor, stor affär, där de har fullt av 
fönster” (s. 118). Fadern, en mästerkock, skriver ett brev till Goldman: 
”Den artistiska fallenhet, som nu i flera släktled utmärkt vår familj, 
har i stället hos honom tagit sig ett annat uttryck. Han har nämligen 
ända från barnsben visat en högst märklig fallenhet för skyltning och 
allt som har med det stilfulla exponerandet av varor att göra” (s.120). 
Han blir anställd, och går snart till Asklöf för att få köpa in nya tiders 
skyltdockor. ”Ute på kontinenten förfoga skyltdockorna redan över en 
hel massa expressiva gester. Men de här ser ut, som om de ropats in 
vid konkursrealisation i ett gammalt vaxkabinett” (s. 123). Och han får 
gehör i att de befintliga dockorna ”verkligen i hög grad liknade statis-
terna vid ett societetsdrama i Vimmerby” (s. 123). De nya skyltdockor-
na kommer och ”med sina uttrycksfullt förvridna gester visade de, att 
tidens oro sträckt sig även till skyltdockorna” (s. 123).

Duprés konstnärliga inställning ges utrymme. Han får en konst-
närlig impuls av att en influensaepidemi går genom staden, ”med  
några hundra döda” som ger ett sorgens skimmer över dagarna, och 
hans konstnärliga temperament tar ut sin rätt:

Ett par dagar senare var sorgfönstret färdigt. Under böljande 
crêpeskyar, mot en fond av mullvadsgrå och skiffergrå sidenvåder 
syntes en krets av djupt sorgklädda kvinnor med täta slöjor för 
sina ansikten. De tycktes ha stelnat och blivit orörliga mitt i en 
underbar valse triste. Men mitt i kretsen reste sig på en sluttning 
av granriskransar ett helt berg av vita jätteliljor. Och det var dit 
allas gester syftade, både den obotfärdiga Magdalenas och den spi-
rituella Odettes och den farliga Lolas. Men Vera ensam såg mot en 
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hoppets ljusning, diskret anbragt i vänstra fonden och åstadkom-
men med stigande halvcirklar av naiva cretonner i spädgrönt och 
lavendelblått. (s. 124)

När både Goldman och Asklöf reser invändningar försvarar Dupré 
ihärdigt sin syn, och här blir Siwertz estetiska åskådning synlig:

Herrarnas synpunkter på fönsterskyltningen sammanhänger antag-
ligen med den gamla realismen inom konsten! utropade han. Man 
ska lägga ut så många varor som möjligt, så att de syns tydligt, 
och därmed basta. Vad blir resultatet? Folk tröttas av massan och 
gå förbi med en gäspning. Men jag vill ha folksamling framför 
fönstren. Och därtill kräves urval, stilisering, djärva motsättningar, 
expressionism. Jag skulle inte tveka att göra en balscen eller bygga 
en pyramid av konservburkar i fönstret bredvid. (s. 125)

Han får sin vilja igenom och det blir succé, folk samlas och pressen 
uppmärksammar hans fönster. Man kan säga att Siwertz här lyfter upp 
hantverket till konst. I anslutning till hr Duprés fallenhet för konstnär-
lig skyltning berättas också om hans far, som är kock, och visar samma 
lidelsefulla relation till sitt yrke. Det är fråga om konstnärsdrömmar 
som faktiskt får sitt utlopp inom reklamens fält och inom konsumis-
men. Med detta kan man säga att Siwertz propagerar för att den nya 
tiden rymmer vad Boye absolut inte finner i den, nämligen själ. Hant-
verket att skylta och på så sätt producera bilder, begär och drömmar 
påförs konst och de konnotationer detta medför, vilket tillför kultu-
rellt kapital till kommersen. Vad reklamartisten Siegfried Kauz stod 
för i Astarte var skyltdockan som beläte. Men berättelsen om hr Dupré 
slutar – dessvärre – inte där.

Han blir betagen i en mannekäng på en av modevisningarna 
på Goldmans, och han tycker sig känna igen henne. Det visar sig att 
Nina, som hon heter, har stått modell för skyltdockor på kontinenten, 
och inte minst för Lola, hans favorit bland dockorna. Nina gifter sig 
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med hr Dupré och i äktenskapet uppdagas att Nina intet annat är 
än – en skyltdocka: ytlig, kall och beräknande. Det hela blir olyckligt 
och Dupré förlorar henne till Nelson, reklamchefen, som avser att ta 
henne till filmen. Berättelsens slut visar att konsten – i ett siwertzskt 
universum, i ett goldmanskt universum – kan leva i hjärtat av kommer-
sen och att konsten står över också kärleken. ”Nina fanns inte längre i 
Duprés hjärta, endast i hans öga och fingrar. Det är dock en underlig 
befrielse i konsten.” (s. 324) Konsten segrar över det sönderslitna hjär-
tat, och i jämförelsen mellan Boyes Astarte och Det stora varuhuset är 
det just här de båda romanerna främst möter varandra. Reklamen av-
går med segern, i verkets norm är det inte en slump att det är just med 
reklamaren Nelson den ytliga och beräknande Nina försvinner. Den 
konstnärlige hantverkaren hr Dupré, däremot, räddar kvar det upplad-
dade värdet i belätet, skyltdockan per se, materialet till hans konstform. 
Konsten står emot förtingligandet av människor.

Det livsalstrande varuhuset och synen på ”enkelt folk”
I Boyes roman skapar den framväxande kommersialismen en steril värld 
av yta på bekostnad av dem som producerar silket och yllet, men hos 
Siwertz alstras liv i kommersens hjärta. I romanens början råkar ett ungt 
par bli kvar i varuhuset efter stängningsdags, och de undersöker förund-
rat varuhusets överflöd. Efter att ha provat en brudklänning drar de sig 
tillbaka till möbelavdelningen, där de småningom avlar ett barn, som 
senare i romanen tas omhand av herr Goldman och blir varuhusets 
egen son. Astarte börjar med ett beläte, och symboliserar en sterilitet 
som lyser från sidorna, men Siwertz för in livets dimension i det som 
mer än allt annat är en symbol för konsumismen. Här uppstår en intres-
sant komplikation i att Boye uteslutande pekar framåt och Siwertz på 
många sätt bakåt. Där Boye ligger i linje med konsumtionsforskningens 
pessimistiska fåra, som anser att affärsintressen i konsumtionssamhället 
styr människans begär, kan man ansluta Siwertz till en öppnare och mer 
bejakande syn där konsumtion ses som subjektskonstituerande utifrån 
fria val. 
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Tillsammans med den beskrivning av den sociala verklighet som 
alstras bland kunder och anställda i ett slags bergsonsk livgivande värma 
och ett handelns élan vital läggs en besvärjelse på den nya tiden genom att 
fylla den med äldre värden som familjetillhörighet, gemenskap, och konst-
närlighet. Goldmans blir hart när en pastoral. Detta är vad romanen i 
princip gör i performativ och nyretorisk mening – besvärjer och bevarar.30

Om vi återgår till romanens början, till den överdådiga upp-
räkningen av varor, var den inte omgärdad av några epitet, utan helt 
enkelt uppräknande, som en konkretion av förbrödringstanken. Det 
fattiga fästfolk som förirrar sig i varuhusets överflöd, bidrar inte bara 
med livet genom att avla ett barn, utan används också i romantexten i 
en operationalisering av det kulturella arkivet, som möjligen bidrar till 
att Siwertz författarskap åldrades snabbt.

Här vill jag blott berätta om de båda fattiga älskandes natt i över-
flödets armar och kan denna berättelse, synes det mig, väl liknas 
vid den ett tusen och andra nattens saga, så sant nu ett stort varu-
hus med alla världens skatter väl kan jämföras med de glänsande 
basarerna i Harun al-Rashids Bagdad. (s. 6)

Harun al-Rashid är en karaktär i Tusen och en natt, men referensen till 
verket och vad den medför är viktigare än den enskilda karaktärens 
funktion i passagen. Det vi främst förknippar med Tusen och en natt är, 
förutom sagosamlingen som sådan, berättandets roll. Om maktförhåll- 
andena i Tusen och en natt mellan kalifen Shariâr och Sheherazade råder 
inga tvetydigheter, hon berättar bokstavligen för livet. Kalifen har den 
totala makten över utgången i sin hand, men berättandet övervinner 
motståndet, och han upphäver dödshotet och gifter sig till slut med 
henne. Den litterära allusionen förefaller märkligt vald. Varuhuset, med 
NK som förlaga, laddas med kulturell betydelse i likställningen (som 
förs fram i den skeptiska frågans form) med en i många kulturer känd 
skatt i det kulturella arkivets förrådskammare – Tusen och en natt. Genom 
att infärga NK/Goldmans med basarerna i Bagdad, förmeras varuhusets 

30  Lloyd Bitzer, ”The Rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric 1 (1968), s. 1–14 [1966].
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kulturella kapital och väcker på köpet associationen till den unga berätt- 
ande flickan i underläge som övervinner dödshotet.

Det fattiga fästfolket är på romaninnehållets nivå i samma un-
derläge som Sheherazade i Tusen och en natt. De är helt i avsaknad av 
kulturellt kapital – det är i stort sett deras roll, förutom barnalstrandet 
– och textuellt har de funktionen i romanen av det naiva nedifrån- 
uppåtblickande beundrande vittnet. 

Formuleringen ”de båda fattiga älskandes natt i överflödets  
armar” vittnar inte bara om att de spelar det naiva vittnets roll, utan är 
ju också oförblommerat klassmässigt omedveten, från en nutida läsa-
res förståelsehorisont. Varuhuset – lika pråligt som basarerna i Bagdad 
och palatset i Tusen och en natt, väckt genom intertexten – framstår som 
än härligare genom det fattiga fästfolkets ögon, och nu är det inte 
bara fråga om en saklig uppräkning av varor. Något sätt att beveka 
en maktposition har de inte. Paret framställs utan omsvep som det 
enkla folket, och hur det går till i dessa kretsar vet berättarinstansen 
att berätta. ”Albert var en fattig, hemlös sjömanspojke och Maria en 
stackars liten linnesömmerska, vars far och mor togo ifrån henne vart 
öre, drucko sig berusade och slogo henne som tack” (s. 7). Albert och 
Maria glömmer sig kvar i varuhuset, efter att ha börjat vänslas på mö-
belavdelningen, och upptäcker plötsligt att varuhuset är stängt, och att 
de måste övernatta. Nu har de alltså gott om tid att betrakta varuhu-
sets skatter, och skildringen blir här till ett pornografiskt betraktande,  
enligt Ulléns definition.31 Det är intressant hur idylliserande och däri-
genom förtryckande skildringen är av deras strövtåg:

Hand i hand som barnen i trollskogen strövade Alfred och Ma-
ria genom varuhusets alla avdelningar. De gingo längs diskar med 
praktfulla bokband, av vilka vart och ett voro som den sirade 
porten till en stad full av öden och hemligheter, de smögo under 
valv av kristallkronor, lysande som ädelstenar i en grotta, och de 
stodo och tittade uppåt väggar, där ett virrvarr av pendlar och ett 
hundrafaldigt tickande ivrigt mätte en tid, som inte längre angick 

31  Ullén 2009, s. 47.
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dem. Så vände de ryggen åt klockorna och bakom nästa dörr var 
scenen åter förändrad, ty nu skredo de fram i den doftande sval-
kan av levande blommor, ja, riktiga snår av blommor. Och sedan 
var det hela pyramider av mandariner och jättepäron och ananas 
och pagoder av dadelaskar och fikonlådor, medan tunga klasar av 
nästan svarta jättedruvor hängde i festliga bukter från ett förgyllt 
galler… (s. 10 f )

Normalt är karaktärerna i romanen skildrade i medgång som i mot-
gång, i karaktärsstyrkor som i karaktärsbrister. Dessa nyanserade skild-
ringar kan ju vara en av anledningarna till att det unga parets roll av 
staffagefigurer, som försvinner ur texten i armod och elände, blir såda-
na uppseendeväckande omedvetna textställen. Det unga paret avlar ett 
barn åt herr Goldman, men lämnas utan intresse för övrigt. Varuhuset 
är en livsalstrande organism, men inte för alla.32

Det handlar således om att lyfta upp ett samhällsfenomen – 
framkomsten av stora varuhus i Sverige – och stryka det medhårs, ge-
nom att ladda det med positiva värden, i det tidigare exemplet konst, 
och i det här fallet värdekonservativt med bildning, men också med 
förbrödringstanken, som låg i tiden, och som symptomatiskt nog lig-
ger långt från ett medvetande om kolonialismens baksidor.

Tradition och förnyelse
Varuhuset är av godo, men inom varuhuset och konsumismens ideologi 
finns en motsättning mellan schatteringar av kapitalismen. Den positi-
va hållning som främst lyfts upp är den Goldman själv representerar. 
Siwertz anknyter detta till en diskussion i tiden om Gustav Vasa och Karl 
XII. Omkring den senare fördes ”en ganska intensiv diskussion i början 
av 1900-talet, en diskussion som också handlade om synen på Sverige, 
svenskhet och nationens historia och framtid.”33 Det är intressant att Lud-
vig Nordström, Siwertz generationskamrat, använder sig av Karl XII som 

32  Vidare analys av hur arbetare och arbete framställs hos Siwertz behandlas vidare i annat forum.
33  Forsgren 2015, s. 10. Se även Staffan Björcks avhandling Heidenstam och sekelskiftets Sverige. 

Studier i hans nationella och sociala författarskap, diss. (Stockholm 1946), s. 17–24.
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symbol för ett äldre, icke-modernt Sverige i ett verk från 1920, men fram-
ställer honom som förtrupp för en framtida socialdemokratisk folkstat 
präglad av rättvisa och frihet i en tidigare roman från 1912.34 I Det stora va-
ruhuset ”överlämnades”, enligt Goldmans testamente, ”även till Svenska 
Akademien en summa av trettiotusen kronor för att därmed belöna något 
stort och skönt verk om den största av alla Sveriges konungar, Gustav 
Wasa.” Och romanens slutord följer direkt därpå och gäller Souschef Er-
land Asklöf, som nu skall driva varuhuset vidare: ”Det var en sista vädjan 
till varuhusets nye ägare att ta sitt förnuft till fånga beträffande Karl XII.” 
Goldmans under Jeremia Goldman är inte olikt en feodal villa.

Goldman är av judisk börd, liksom Joseph Sachs som grundade 
NK men han är framförallt en entreprenör som kommit sig upp i ett 
nytt land. I romanen har han en enkel framtoning till klädsel och 
uppförande. I ett möte med fyrvaktaren Putting, som säljer dun och 
fjädrar till Goldmans, berättar Jeremia Goldman en anekdot innan ro-
mantexten låter hans bakgrundshistoria rullas upp. Till skillnad från 
hos det enkla folket är nu enkelheten ett plus.

– Ja, jag har månge fine och dyre ting att sälje, men själv är jag en 
ganske enkel man, Putting, en ganske enkel man. Häromdagen var 
jag nere bland mine galanterivarer i den billighetsavdelning. Och jag 
stod där vid en disk och plockede och rev mig i flinten och funde-
rede. Och då sa en av mine egne frökner till mig: ”Har herrn glömt 
pengarne hemma?” sa hon. ”Nej, sa jag, dem har jag nog mans med 
mig.” ”Så”, svarte hon ”då har vi utmärkte celluloidkrager och tvåler 
vid näste disk. Ja, det fick jag höre på min egen billighetsavdelning. 
Flickan var ny och hon kunde inte tro, att den lille fule judegubbe var 
själve den chef, ha, ha, ha! (s. 28)

Såväl berättarinstansen som karaktärernas tal ger emellanåt ett drag 
av övertydlighet åt Siwertz romaner. Dessa i fiktionsvärlden uttalade 
värderingar sammanfaller med andemeningen i dialoger och gestal- 
 

34  Forsgren 2015, s. 11.
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tande partier, och bidrar sannolikt till att Siwertz författarskap åldrats.  
Puttings svar ger en övertydlighet åt vad Goldman står för, ett vanligt 
drag i romanen.

Ja, inte för att han precis ser ut som nån galjonsbild, Goldman. 
Han har hållit sig just som han var på gamla nians tid. (s. 28)

Gamla nian är varuhuset innan ombyggnaden, och det är där som 
Alfred Goldman, pojken som avlats på möbelavdelningen, bor. Gold-
man är alltså bakåtblickande och favoriserar Gustav Vasa framför Karl 
XII. Putting är den som en gång räddade den unge pojken Jeremia 
Goldman. Romantexten är också här tämligen explicit:

Historien var denna: Den 3 april 1884 förliste i närheten av Svens-
ka Högarna danska briggen Familiens Haab, kommande från Me-
mel och på väg till Stockholm. Redlös efter tredagars sydostlig vår-
storm drev briggen på grund och icke en man skulle räddats från 
det överspolade vraket utan fyrpersonalens och särskilt fyrvaktare 
Puttings behjärtade inskridande. […] Där var också en passagera-
re, en liten jude, blek skälvande, dödligt sjösjuk, men som varken 
hotelser eller böner kunde förmå att skiljas från en gul kramlåda. 
[…] Men när han så skulle ta språnget han också, då kastade han 
lådan först, fast det var så omänskligt trångt om utrymmet i stor-
båten. (s. 32)

Putting bärgar lådan, som den förargade kaptenen vill slänga över 
bord. Pojken hoppar efter lådan i storbåten. Jeremia Goldman visar sig 
vara en sann entreprenör och börjar sin bana som kramsäljare: ”Tja, 
det förste lagret var sjöskadet, muttrade han, men jag sålde ändå allt-
sammen: band och schaletter och snusdukar och små rakspeglar och 
råttgift” (s. 34). Affärerna expanderar och på den vägen kommer så 
småningom Goldmans till.
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Köpmannen och siffernissen
Goldmans är en fyrbåk, men varufieringen och framförallt avhumani-
seringen hotar också här, trots den i grunden positiva syn på handel 
och varuhus som romanen förmedlar. Hotet tar form just i souschef 
Erland Asklöf, den nya tidens man. Medan Goldman själv är en enkel 
man passar souschef Erland Asklöf bättre i ”de fina direktionsrum-
men, vilka voro hållna i förnäm och kylig empire med liktorsknippen, 
bronssfinxer och rakbenta, tronliknande stolar” (s. 57). Asklöf är ”lång, 
rak, smärt, soignerad. Han hade ett smalt ansikte, som var lätt att rita 
av med bara raka streck – smala raka läppar, lång, rak näsa och två 
raka ögonbryn, vilkas lyftning över näsroten gav honom ett något me-
lankoliskt uttryck.” Hans sätt är likadant, kyligt, opersonligt. ”Asklöf 
brukade säga, att ju större omfattning affärerna ta, dess mer bli de en 
vetenskap” (s. 58). Han bidrar till Goldmans med ett abstrakt siffer- 
väsen (s. 59). Mot denna inställning står Goldmans egen:

– Kalkyler och kalkyler! Utropade han. Mycket bra! Men det är mänsker 
av kött och blod som köper mine varer! Du har en fel, Ask, du har  
aldrig stått bakom en disk. Där får man läre känne den Pål och den Per, 
där möter man sine kunder öge mot öge. Ja, disken den är det funda-
mentale. Och affärer, min käre Ask, det är inte siffrer uten mänsker,  
ja, just mänsker.
 Asklöf log och ryckte på axlarna:
– Tar man bara med tillräckligt många av dina människor i kalky-
len, blir de säkra som maskiner. Det betyder ingenting att en och  
annan spjärnar mot udden. (s. 59)

Det är individens nivå, en bergsonsk viljenivå om man så vill, mot 
strukturerna och statistiken. Asklöf anspelar på Goldmans förflutna i 
trätorna med honom. Däremot är det inte helt säkert att ”snälla lilla” 
skall förstås som vi förstår det i vår tidshorisont, som direkt förmins-
kande. Det är vanligt i film från 1930- och 40-tal att ”nej, men snälla 
rara” eller ”snälla lilla” används på ett sätt som då hade mer positiva 
konnotationer än idag. Vi kan också i det fallet lägga på vår tids ideo-
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logikritik, och nå resultatet att det är förminskande hursomhelst, men 
för samtiden var uttrycket inte synligt, helt enkelt inget man reagerade 
på, vilket väl de flesta varuhuschefer skulle göra i dag.

Snälla lilla Gold, ditt resonemang är från gårdfarihandelns tid, 
sade han med en viss tunn skärpa i rösten. En kramlåda eller ett 
klädstånd kan kanske skötas på känn men inte ett stort varuhus. 
Där måste det vara siffror bakom. (s. 60)

En intressant berättarkommentar – och förmodligen också Siwertz 
uppfattning – kommer här till ytan:

Inom varuhuset ansågs souschefen snobbig och maktlysten. Han 
var trots sin flotthet långt mindre populär än gubben Goldman. 
Sifferkarlarnas maktutövning är kanske heller inte den hänsyns-
fullaste, ty de anse sig ju i varje fall stödda på något absolut. Från 
2+2=4 gives det icke något vad. Men detta välde är ändå på något 
sätt abstrakt. Man har svårt att tala om maktens sötma i detta sam-
manhang. Den lilla parveln, som kramar en femöring i sin svettiga 
näve, njuter säkert en mycket solidare känsla av maktfullkomlig-
het än den, som står till buds inom den högre finansen. (s. 61)

Souschefen, visar det sig, har aldrig haft någon barndom, och det blir 
han som så småningom driver igenom att lyxvarornas tid nu är över, 
och att de sju magra åren är komna till Goldmans. 1920 tar man bort 
guldskorna i neon på taket och sätter upp en sparbössa i den vanliga 
formen av ett porslinsäpple. Nu blinkar en annan text mot förbipasse-
rande: ”Goldman billigast! / Spara hos Goldmans!” (s. 210).

Abstrakt är siffervärlden, men den är stabil i ontologisk mening. 
Den kan ge upphov till alienation från den empiriska världen, men det 
är långt till en upplöst referentialitet. Varuhuset är stabilt, också under 
souschef Asklöfs hårdare och kyligare nypor. Till skillnad från i Astar-
te, där vi som läsare skall läsa mot texten, och tecken-till-tecken-logi-
ken står för meningsbrist och meningslöshet påverkar inte konflikten 



167

KOMMERSIALISERINGEN AV DET MÄNSKLIGA OCH FÖRMÄNSKLIGANDET AV KOMMERSEN  

mellan Goldmans och Asklöfs hållningar tilltron till mening i verkets 
norm. Siffernissen är ett hot mot livsorganismen, individualiteten och 
kanske mot bergsonsk viljefilosofi, men inte mer än så. Det stora va-
ruhuset är en roman vi skall läsa efter bokstaven, och bokstaven är ett 
tecken med referent.

Det kan således anses som visat att det i romanverket finns en 
norm som sätter människan i centrum – i centrum av romanen Gold-
mans, i centrum av Goldmans, Goldman själv – att kommers och där-
med konsumism är av godo så länge man ser till människan och inte 
bara siffrorna, och att det finns risker med för kraftig tillväxt av stora 
varuhus. Det inslag av progression och rörelse som finns i romanen 
utgörs i hög grad av Goldmans eget åldrande. Sidenåldern är över och 
ylleåldern tar vid, men varuhuset står pall, även om den tjugotalstypis-
ka exotismen som krydda är försvunnen. Varuhuset är inte detsamma 
i slutet av romanen, och med branden där sidenlagret går upp i rök 
symboliseras att den gamla tidens fall och den nya tidens uppkomst.

Goldman får se sitt livsverk liksom springa förbi honom själv, 
växa förbi honom, och föra med sig vad han inte kan råda över, och 
vad han inte kunnat föreställa sig. På sitt yttersta ger han en sista order 
om att utvidga men utvidga försiktigt (s. 365), vilket innebär att han 
dör som han levat, mitt i sitt livsverk. Men han har i testamentet skri-
vit in en ”Goldmans säkerhetsfond”, ett institut, ”som skulle förvaltas 
av utomstående, stiga till högst fyra millioner och ej få röras annat än 
i fall av yttersta nöd. Den goldmanska försiktigheten sträckte sig alltså 
på andra sidan graven” (s. 366). Han har då också, som vi såg, instiftat 
en fond för studier om Gustav Vasa, förknippat med den ideologiska 
tendensen i romanen, lierad till en diskussion i samtiden.
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Konklusion
Det stora varuhuset är alltså en organism, en värld och en familj, där 
det finns plats för de olika karaktärer som gestaltas så länge de är av rätt 
klass. Till arbetsformen är de lönearbetare, men medarbetarna hör till 
som barnen i en familj, med sina egenheter och särdrag. Organismtan-
ken förstärks också av barnet som avlas i romanens första kapitel. Det 
är Goldmans synsätt att arbetsplatsen är en organism, eller en familj, 
och det är denna syn, entreprenörens, den självägandes syn, som utma-
nas av siffernissen Asklöf. Det är också den bilden som faller mot slutet 
av romanen, och som ersätts av den nya tiden, till herr Goldmans stora 
sorg. Det han har varit med att utveckla är ett stort och omfattande fö-
retag, i hans ögon alltid sett mot hans första tid i Sverige, då han sålde 
nipper på gatan med varorna i en väska, men också mot Gamla Nian, 
det första varuhuset före ombyggnaden, som låter varuhuset inkludera 
nästan hela kvarteret. Vad den nya tiden, konsumismen och sifferväldet 
så småningom förde med sig av förtingligande och varufetischism, får 
vi bättre beskrivet i Karin Boyes Astarte.

Den värdekonservativa grunden i Siwertz roman, och stryk-
andet medhårs av de fenomen den tar upp förutom en alltför krasst 
företagsekonomisk variant av handel, och en ibland himmelsskriande 
omedvetenhet om olika former av maktassymmetrier – det enkla fol-
ket är kort och gott föraktat – är med stor sannolikhet ett av skälen till 
att denna roman, och också mycket annat av Siwertz, har åldrats. En 
stark förankring i samtiden kan för en roman innebära att de dagsaktu-
ella samhällsfenomen texten refererar till starkt bidrar till popularite-
ten i samtiden, men mest blir till bråte i romantexterna när fenomenen 
glömts bort, vilket kan göra romanerna svåra att förstå. Hur samtids-
fenomenen skildras – hur partikulariteten, med ”rätt” läsarservice, kan 
bli till generalitet, till skillnad från att bli oförmedlat gestaltade, hänger 
rimligen samman med hur texter åldras, men skall inte utredas vidare 
här. Jag stannar vid antagandet, att oförmedlade, icke litterariserade 
samtidsfenomen, liksom några tidigare berörda textföreteelser, är en 
starkt föråldrande faktor i romantexter. Siwertz var mycket starkt för-
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ankrad i sin samtid. En för vår tidshorisont mera känd författare med 
likartad relation till samtiden är PC Jersild – fenomen i tiden glider 
snabbt och nästan oförmedlat in i romantexterna, liksom hos Siwertz. 
Vilket öde Jersilds författarskap går till mötes sägs självfallet här inget 
om – men samtidsblicken och det smidiga gestaltandet av samtiden 
har de två författarna gemensamt. I Zolas Au bonheurs des dames är en 
ovan föreslagen litterarisering av det i tiden nya fenomenet varuhuset 
långt driven, och den romanen har utan tvekan överlevt.

Åter till den parafraserade deleuzeska och också nyretoriska 
frågan: Vad gör den här romanen? Ett provokativt svar kan vara: inte 
mycket nytt. Romanen är för vår tids ögon gammaldags ner till nivån 
av vilken litterär repertoar och vilka historiska händelser det allude-
ras på (undantaget Zola). Ur vår tids medvetenhetsnivå vad gäller ut-
tryckssätt av förtryckande art är den antikverad, men vad den faktiskt 
gör är att påminna oss om en Biedermeiermentalitet, som för inte så 
längsedan översvämmade romankonsten mätt i antal sålda titlar, och 
som numera är lika föga efterfrågad som de nybarocka stolar och bord 
som möblerade stilens salonger. Det är alltså intressant att studera hur 
Det stora varuhuset i jämförelse med Boyes Astarte operationaliserar det 
kulturella arkivet – vilka intertexter och allusioner som används, vad lä-
saren förväntas känna till etc, varifrån synsätten på handel, modeindu-
stri och reklam kommer, och vad just dessa val av synsätt för med sig. 
En fråga jag lägger till är: Vad gör romanen i sin tid? och där är svaret 
att den bidrar till att skapa popularitet och intresse för Nordiska Kom-
paniet, den är traditionsbärande konstaterande och beskrivande, och på 
många sätt bejakande visavi tidens fenomen, snarare än före sin tid, 
ifrågasättande eller ideologiskt kritisk till framställning och förståelse 
av samtiden, som Boyes Astarte. Det stora varuhuset hyllar vad som är 
nytt och skönt i samtiden, men varnar också för vilka värden det kan 
vara en fara att ge upp. De skilda förståelsehorisonterna ger upphov 
till en rad för romanens tillkomsttid blinda fläckar, och jag menar att 
det är viktigt att inte fastna där utan också läsa historiskt för att frilägga 
vad Siwertz egentligen pläderar för.
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I Siwertz och Boyes olika gestaltningar av skyltdockan, reklamen 
och konsumismen friläggs i det närmaste polärt olikartade hänvändel-
ser till läsaren, språksyn, estetiska hållningar och samhällsåskådningar. 
Hur detta sker har varit målet att frilägga i denna studie, som också 
berört frågan om vad i Siwertz text som gjort att den gått ett så oblitt 
litteraturhistoriskt öde till mötes. Boye går i linje med komsumtions-
forskningens pessimistiska syn på konsumtion och det samhälle den 
skapar medan Siwertz snarare tillhör den andra, som ser konsumtio-
nen som subjektskonstituerande, en positiv syn på konsumism, i syn-
nerhet så länge denna är entreprenörens snarare än siffernissens. Kan-
ske är det i konsumismforskningen inom cultural studies som Siwertz 
texter får en renässans i litteraturhistoriens ständiga omförhandling?
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I

Sigfrid Siwertz roman Jonas och draken utkom 1928 och befäste förfat-
tarens ställning som en av den svenska samtidsprosans ledande gestal-
ter. Kanoniseringsprocessen hade inletts med pojk- och äventyrsboken 
Mälarpirater (1911) och hade fortsatt med verk som En flanör (1914), 
Siwertz uppgörelse med tidens passiva flanörmentalitet, och den sam-
hällskritiska släktromanen Selambs (1920), av många ansedd som för-
fattarens främsta verk. I dessa och andra romaner anknöt Siwertz till 
etablerade manliga genrer såsom de nämnda pojk- respektive äventyrs-
boken liksom till bildningsromanen. Inte minst anknytningen till den 
senare genren var något som ofta uppmärksammades i receptionen 
och som hjälpte till att stärka författarskapets position i den litterära 
institutionen under 1910- och 20-talen. En annan förmodligen bety-
delsefull faktor var att författarskapet uppfattades som en samtidsinrik-
tad, delvis samhällskritisk, medelklassrealism med identifikationsmöj-
ligheter för en bred läsekrets.1

Jonas och draken kan ses som kulmen på denna kanoniserings-
process. Romanen mottogs som en konstnärligt betydande bildnings-
roman skriven av en av den svenska samtidsprosans allra främsta re-
presentanter.2 Den utkom också bara ett par år innan Sigfrid Siwertz 
som den förste i sin författargeneration 1932 invaldes i Svenska Aka-
demien. Under de följande decennierna gav Siwertz ut en lång rad av 
böcker, främst romaner och noveller, men kom aldrig att inta samma 
centrala position i den svenska litteraturen som han hade under fram-
för allt 1920-talet. Redan vid tidpunkten för invalet i Svenska Aka-
demien hade nya litterära strömningar, främst arbetarlitteratur och 
modernism, börjat göra sig gällande och under 1930-talet fick Siwertz 

1  Om författarskapets genrer liksom om receptionen av det, se Peter Forsgren ”Manlig, bildad 
och med ett klart intellekt. Sigfrid Siwertz och det tidiga 1900-talets litterära institution”, i 
Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, red. Ekman, Malm & Stenberg 
(Eslöv 2007), s. 407–417, Olle Widhe, ”Äventyrets maskulina geografi. Sigfrid Siwertz och mel-
lankrigstidens borgerliga reseskildring”, Edda 2008:2, s. 117–135 samt Magnus Öhrn, ”Bättre 
rustad än andra? Georgs manlighetstillblivelse i Sigfrid Siwertz Mälarpirater”, Tidskrift för littera-
turvetenskap 2011:2, s. 41–54.

2  Om mottagandet av Jonas och draken, se Forsgren 2007, s. 414.
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också konkurrens av de många kvinnliga författarna inom medelklass-
realismen som under denna period hade stora framgångar bland lä-
sarna.3 Även dessa litteraturhistoriska omständigheter gör Jonas och 
draken till ett centralt verk i Siwertz författarskap och därför värt att 
uppmärksamma. I den följande analysen undersöks vilken typ av bild-
ningsroman Jonas och draken är samt hur viktiga teman i denna genre 
såsom familj, kärlek och äktenskap, arbete liksom utveckling och mog-
nad gestaltats. På ett övergripande plan gäller analysen också själva 
relationen mellan individ och samhälle.4

Den ideala bildningsromanen följer, ofta i kronologisk ordning, en 
hjältes uppväxt och utveckling från barndomen till vuxenlivet och gestal-
tar hans utveckling, inte sällan genom olika prövningar och motgångar, 
via familj och skola, utbildning och yrkesliv, via olika relationer och kär-
lekar, fram till dess att hjälten blivit en mogen man som funnit sin plats i 
samhället, ingått äktenskap och själv bildat familj. Så sägs mönstret vara i 
Goethes Wilhelm Meister, den stora förebilden för genren, men hur många 
andra bildningsromaner följer verkligen detta idealmönster fullt ut? 

Som Franco Moretti påpekat är bildningsromanen historiskt 
sett knuten till moderniteten och till det moderna samhällets framväxt 
med alla de löften och möjligheter denna är förknippad med, men 
också med den moderna utvecklingens hot, faror och brustna illusio-
ner. Bildningsromanen tematiserar denna grundläggande motsättning, 
särskilt genom att fokusera på relationen mellan individ och samhälle, 
där individens rätt till självbestämmande och frihet står mot samhällets 
krav på socialisation, anpassning och kompromiss. I Goethes ”klassis-
ka” modell för bildningsroman finns ett harmoniideal, som innebär en 
balans mellan individ och samhälle, något som dock sällan förverkligas 
i de många efterföljarna i genren.5

3  Om de kvinnliga romanförfattarnas dominans under 1930-talet, se Ebba Witt-Brattström,  
Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet, diss. (Stockholm 1988), s. 51–105. 

4  Se Thomas L. Jeffers, ”The idea of Bildung and the Bildungsroman”, Apprenticeship. The Bil-
dungsroman from Goethe to Santayana (New York 2005), s. 49–50.

5  Franco Moretti, ”From the Way of the world: The Bildungsroman in European culture”, i Theory 
of the Novel. A Historical Approach, ed. M. McKeon (Baltimore/London 2000), s. 555, 561–562, 
564 (Not 7).
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I realiteten tycks det vara betydligt vanligare att romaner inom 
denna tradition i stället har större eller mindre inslag av det man kallar 
desillusionsroman, den negativa varianten av bildningsromanen där 
den manlige huvudpersonens integration i familj och/eller samhälle 
av olika skäl aldrig realiseras, i varje fall inte fullt ut. Det torde vara i 
just detta spänningsfält mellan bildnings- och desillusionsroman som 
flertalet romaner inom traditionen skriver in sig. Så är exempelvis fallet  
med ett av de främsta svenska exemplen, Strindbergs Röda rummet,6 en 
roman som Siwertz förhållit sig till i den tidigare romanen En flanör.7 
Bildningsromanens genremönster kommer att ligga till grund även för 
den följande analysen av Jonas och draken och ett huvudsyfte kommer 
att vara att visa hur detta problematiseras liksom att söka förklara var-
för utifrån de konflikter romanen tematiserar.

Huvudpersonen i Siwertz roman heter Jonas von Dankwardt 
och hans levnadslopp ser ut på följande sätt. Efter en barndom och 
uppväxt i Uppsala, där han tar en akademisk examen och gifter sig 
med en professorsdotter, kommer Jonas som ledarskribent till den 
stora liberala morgontidningen i Stockholm, där han så småningom 
blir chefredaktör.8 Under denna period av sitt liv har han också en 
genomgripande kärlekshistoria med en kvinnlig läkare och feminist.9 
På höjden av sin bana kommer Jonas i konflikt med sin tidning, avgår 
och flyttar tillbaka till Uppsala med sin familj, där han lever ett still-
samt och tillbakadraget liv i resignationens tecken fram till sin död. 
Jonas och Draken är alltså publicerad av en författare på höjden av sin 

6  Om begreppet desillusionsroman och Röda rummet, se Göran Printz-Påhlson, ”Krukan och bitarna”, 
i Perspektiv på Röda rummet, red. Erland och Ulla-Britta Lagerroth (Stockholm 1971), s. 131–154. 

7  Om Röda rummet som intertext i En flanör, se Alexandra Borg, En vildmark av sten. Stockholm i 
litteraturen 1897-1916, diss. (Stockholm 2011), s. 189 f.

8  Jonas slitning mellan akademin och tidningsvärlden kan ses som en variant av ett av bildnings-
romanens vanligaste teman där en konstnärlig livsinriktning ställs mot en mer kommersiellt 
inriktad. Se Jeffers 2005, s. 53.

9  Denna historia anses vara en gestaltning av den kärleksrelation Sigfrid Siwertz hade med Elin 
Wägner vid 1920-talets mitt, och som satte spår i båda författarskapen. En annan gestaltning 
finns i romanen Glasberget (1952). Elin Wägner har berört deras relation i flera texter, bland 
annat i romanen Svalorna flyga högt (1929) och i de självbiografiska romanerna Genomskådad 
(1937) och Hemlighetsfull (1938).
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bana och det var som påpekats ovan också som sådan romanen och 
författaren beskrevs i receptionen. Analysen nedan söker dock visa att 
Jonas och draken, som kan sägas börja där den ideala bildningsromanen 
slutar, det vill säga med äktenskap och en respekterad och inflytelserik 
samhällsposition, visar sig vara en roman om förlust och ensamhet. 
Som analysen kommer att visa skildrar Jonas och draken hur den manli-
ge huvudpersonen steg för steg förlorar allt som byggt upp såväl hans 
identitet som hans position i samhället.

II
Fokus i denna del av analysen är romanens gestaltning av individens, i 
det här fallet huvudpersonen Jonas von Dankwardts, förhållande till ar-
bete och samhälle och de ideal och konflikter som aktualiseras i samband 
med detta. Analysen kommer bland annat att söka visa hur romanen te-
matiserar en konflikt mellan Jonas liberala individualism, med dess ideal 
av frihet och självständighet, och den liberala marknadsekonomin, där 
konkurrens och ekonomisk rationalism blir ett hot mot de förra värdena.

Redan i skolåldern når Jonas framgångar och beundran för sina 
kunskaper och prestationer, men det är samtidigt en position som gör 
honom ensam och utan djupare kontakt med kamrater, om än han har 
deras beundran. Denna isolering är delvis självvald, men efter moderns 
död tycks han stå helt utan djupare känslomässiga band med någon. 
Även som student vid Uppsala universitet framstår Jonas som en ensam 
människa. Han tar visserligen del av tidens (1880-talets) livliga debat-
ter, men han tar själv aldrig ställning mellan de stridande grupperna 
och idéerna. Även i förhållande till den äldre akademiska traditionen 
förhåller han sig distanserad och kluven: ”Han älskade att framstå som 
en kritisk natur, en stor föraktare.”10 Den viktigaste personen under 
denna period är studiekamraten Vergelin, som kommer att spela rollen 
av ett slags mentor för Jonas i dennes intellektuella och professionella 
utveckling. Tillsammans med Vergelin fördjupar sig Jonas i filosofin, 

10  Sigrid Siwertz, Jonas och draken (Stockholm 1962 [1928]). Sidhänvisningar till romanen kommer 
fortsättningsvis att ges löpande i texten.
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särskilt i logiken och den tyska transcendentalfilosofin, men genom 
honom kommer Jonas också att bli alltmer medveten om filosofins ab-
strakta och teoretiska karaktär, något som får Jonas att vända sig till den 
empiriska psykologin i sitt kunskapssökande. Här ser han ”konkretion, 
innehåll och möjligheter till förnyelse” (s. 52). Denna nya orientering 
resulterar så småningom i en licentiatavhandling med titeln ”Varsebliv-
ningens teori”, men det betonas samtidigt att psykologin lika lite som 
filosofin tillfredsställer Jonas krav på kunskap, inte heller hjälper den 
honom att hantera livets realiteter eller de känslor som är förknippade 
med dessa. Trots detta kommer Jonas att en tid bli kvar i det akademiska 
Uppsala, där han efter en tid doktorerar i psykologi. Han distanserar sig 
ytterligare från filosofin genom att ge ut stridsskriften ”Psykologin och 
filosofin”, som framför allt riktar sig mot transcendalisterna inom den-
na och förre studiekamraten Vergelin. Denne förekommer även långt se-
nare i romanen, bland annat då Jonas skriver en dödsruna över honom. 
Vergelin står i detta sammanhang än tydligare som en representant för 
en alltför långt driven individualism och filosofiskt teoretiserande. I 
denna roll framstår Vergelin som ett slags bekräftelse på att Jonas gjort 
ett riktigt livsval som arbetar som skribent i den politiska offentligheten, 
ett val som dock problematiseras på flera sätt i romanen.

Tidens politiska händelser betraktar Jonas på avstånd och då 
första världskriget bryter ut är han framför allt förvånad över att två 
ledande kulturländer som Frankrike och Tyskland kan råka i krig med 
varandra. Hans syn på världen och politiska omedvetenhet, liksom 
hans liberala individualism och idealism, framgår av följande citat:

 
Jonas hade ännu innerst inne trots all filosofisk skepsis bevarat 
en liberal, svårutrotad tro på de europeiska kulturtraditionernas 
förnuft. Han skänkte med varm hand åt de jättelika statsvidundren 
sin egen svenska, ljusa, hederliga, av hundraårig fred bortskämda 
humanism. Han hade aldrig på allvar vänt sitt skarpsinne mot de 
politiska realiteterna. Han hade aldrig riktigt uppfattat, att han lev-
de i en av världens bittraste orosperioder (s. 73).
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Detta är ett de många tillfällen i romanen där berättaren markerar dis-
tans till romanens huvudperson och utan konkurrens viktigaste fokali-
sator. Här som på andra ställen handlar det främst om att berättaren vid 
det aktuella tillfället vet mer eller har större insikter än Jonas, som steg 
för steg under romanens gång närmar sig berättarens medvetandenivå.

Jonas sägs fly in i sitt arbete, ett mönster som kommer att upp-
repas längre fram i berättelsen. Han ägnar sig bland annat åt att analy-
sera massan och ”dess psykologiska problem” (s. 74). I synen på denna 
framträder på nytt hans liberala individualism och massan ger han en 
kritisk analys i skriften ”Studier i massans psykologi”, ett tema han 
kommer att återkomma till flera gånger i sin bana som skribent, bland 
annat i artikelserien ”Massan, lögnerna och affekterna”, där han söker 
förklara första världskriget med hjälp av en analys av massan:

Kriget var massjälens egentliga stora livsyttring, lögnen och affek-
terna dess konstanta livsluft och näring. Politiken var konsten att 
kallblodigt utnyttja de hjälplösa svagheterna hos massan, som en-
ligt själva sin natur icke kunde stå i förhållande till sanningen. Om 
sanningen fick tid att verka upplöste den massan. (s. 103)

Jonas känner sig alltmer instängd i det akademiska Uppsala och börjar 
längta efter ett mer aktivt liv, även efter ett arbete som mer tydligt griper 
in i den samtida verkligheten. Han accepterar därför en nyinrättad pro-
fessur i psykologi vid Stockholms högskola och etablerar sig samtidigt 
som skribent i huvudstadens ledande liberala tidning, Nya Morgonbla-
det. Trots sin kritiska inställning till massan lockas han av ”storstadens 
nomadexistens” (s. 90) liksom av det moderna samhällets puls.11

Berättelsen om Jonas tid vid Nya Morgonbladet är länge en be-
rättelse om framgång. Steg för steg blir han en av tidningens mest 
framstående skribenter, och hans växande politiska inflytande kulmi-
nerar med att han blir dess chefredaktör, som också innebär en be-

11  Om litterära skildringar av den nya storstaden Stockholm, särskilt i Siwertz roman En flanör, se 
Borg 2011, s. 181–198.
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tydande maktposition i samhället. Jonas hyser inledningsvis en stark 
fascination inför den moderna pressen och dess makt att påverka sam-
tiden, också en bergfast tro på att han själv skall kunna erövra staden:

Jonas kramade maskinens räcke i en egendomlig upphetsning, ljus 
och fatal på samma gång. […] Det var som själva det onaturligt för-
storade Nuet rasslat och dånat omkring Jonas. Det var som om han 
stått på Aktualitetens jättelika vehikel, på en Maktens Djaggernaut.  
 ”Jag har aldrig förstått det där pratet om personlighetens under-
gång i det tekniska”, skrek han. ”Det är i stället dess jättechans…” 
(s. 107)

Denna tro på personlighetens betydelse utgör också grund för hans 
politiska ställningstagande för liberalismen:

[…] jag är varken högerman eller socialist, båda bjuder mig emot. 
Både traditionalismen och den socialistiska dogmatiken är fientli-
ga mot rörelsens princip […] ett stelt ekonomiskt-politiskt system, 
som främst tar sikte på konsumtionen och icke beaktar det enda 
verkligt produktiva – personligheten, det kommer livet snart att 
desavouera. Nej, jag är alldeles avgjort liberal, mumlade han, jag är 
mer liberal än jag själv riktigt har vetat. (s. 110)

Till att börja med tar Jonas avstånd från en äldre typ av liberalism, 
som han menar vara historiskt överspelad och som främst represente-
ras av tidningens förre chefredaktör Mellquist. Dennes liberalism har 
sina rötter i 1880-talet och hos tänkare som Comte, Mill, Spencer och 
Marx. Mot detta ställer Jonas sin egen liberalism, som i större utsträck-
ning är präglad av ett vetenskapligt kritiskt tänkande: ”Han ville med 
sin kritik lufta upp i den tjocka dunsten av massuggestioner och då-
lig politik” (s. 156). Jonas uppskattar heller inte Mellquists relativism, 
eller att han förnekar såväl tron som den fria viljan. Mest kritisk, till 
och med föraktfull, är Jonas till Mellquists värnande om den svenska 
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neutralitetspolitiken under första världskriget, som också gäller i för-
hållande till inbördeskriget i Finland, en hållning som inte svarar mot 
Jonas krav på handling och ansvar. Efter att ha övertagit chefredaktör-
skapet från Mellquist, genomför Jonas också en politisk omorientering 
på tidningen: en mer distanserad hållning till socialdemokratin och en 
mer positiv hållning till industri och finanskretsar.

Detta avståndstagande från en äldre typ av liberalism gäller i  
än högre grad den som representeras av Mellquists norskfödda hustru 
Hansine, som även förknippas med en norsk typ av individualism Jonas 
djupt ogillar. Paret Mellquists hem präglas för honom av ”de ruskiga  
åttiotalskulörerna och de vilsna nittiotalsformerna” (s. 143) och beskrivs 
som ”de rådlösa själarnas hus, det tragiska åldrandets hemvist” (s. 142).

Jonas är alltså länge övertygad om den liberala individualismens 
möjligheter och politiska nödvändighet liksom om sin egen förmåga 
att behärska och styra det stora ”maskineri” som Nya Morgonbladet 
utgör, tidningen som Jonas ofta kallar ”Draken”, trots de olika utma-
ningar han regelbundet möter: ”Han hade dock krafter därtill, han 
lät sig dock icke krossas, slukas av den stora apparaten, han var ingen 
munsbit för Nuet, hans makt växte dock med Drakens utvidgningar, 
han skulle dock härska över det, som man nu rev för mitt över gatan… 
Självhävdelse, kamp, expansion tonade det till slut fram för honom ur 
nattens stormbrus” (s. 224).

Steg för steg tvingas han dock inse att tidningen lika mycket 
styrs av den ekonomiska konkurrenssituationen och av vinstintressen 
från ägarna och styrelsen som av de liberala idéer Jonas gjort sig till 
förkämpe för. En av de få personer Jonas umgås med är den judiske 
bankdirektören Nathanson, som har ekonomiska intressen i tidning-
en och till vilken Jonas har ett ambivalent förhållande. Porträttet av 
denne judiske kapitalist anknyter till väletablerade schabloner i det 
tidiga 1900-talets svenska litteratur och Jonas ser på Nathanson med 
en blandning av beundran och rädsla.12 Allt tydligare ser han också att 

12  Se Linn Areskoug, Den svenske mannens gränsland. Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans 
Silfverstååhlsvit, diss. (Uppsala 2011), s. 108–118.
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det finns en konflikt mellan liberala idéer och liberal ekonomi, något 
som påverkar hans roll som tidningsman och skribent och som försät-
ter honom i både svårlösliga och paradoxala situationer. Vid ett tillfäl-
le utvecklar han tanken att individen fångas in i ett stort system som 
gör denna maktlös på ett sätt som hotar idealet om individens frihet:

Tidningen – det var aktualiteten som industri, nuet som stordrift. 
Genom själva sin stordrift var ett tidningsföretag som Nya Mor-
gonbladet invävd i det kapitalistiska systemet likaväl som en bank 
eller ett varuhus. Ett bolag bland bolag som måste ge vinst, och 
där chefredaktören ständigt kände styrelsens och aktiemajoritetens 
tryck… Makt talte man om, pressens makt, men hans makt var ett 
alltmer vidgat beroende. Man drevs ofta obarmhärtigt, dit man 
inte ville… (s. 234)

I pressen, särskilt då den vänsterinriktade, blir Jonas dessutom allt of-
tare beskylld för att ha övergett sina liberala ideal för att i stället gå 
industrins och kapitalägarnas ärenden. Denna utveckling kulminerar 
med att Jonas till sist också kommer i öppen konflikt med den egna 
tidningen och dess ägare, en konflikt som driver motsättningen mellan 
liberala idéer och ekonomisk-materiell verklighet till sin spets. 

Bakgrunden är att Jonas låter anställa en tidigare medarbetare, 
som efter att denne deltagit på den vita sidan i inbördeskrigets Finland, 
är bojkottad från varje svensk arbetsplats, inte minst på grund av fack-
föreningsrörelsens agerande. Jonas gör detta till en principsak, också 
på tidningens ledarplats, där han dels söker driva ett slags humaninärt 
resonemang, dels och främst söker försvara den enskilde individens rätt 
gentemot massans organisationer och makt, här främst representerad 
av fackföreningarna. Jonas misslyckas dock med att vända opinionen 
liksom den egna personalen, som inleder kraftiga protester mot anställ-
ningen. Då konflikten eskalerar får Jonas också tidningens styrelse och 
ägare mot sig, därför att dessa oroas av de ekonomiska konsekvenserna 
av Johans hållning. Då Jonas konstaterar att han i stort sett kämpar 
ensam för de liberala idéerna, känner han sig ”utlämnad, övergiven, 
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sviken” (s. 293) och lämnar den tidning som han länge trott vara den 
enskilda individens värn mot tidens hotande massrörelser. 

Jonas tid vid tidningen, den längsta, viktigaste och på många sätt 
mest framgångsrika perioden i hans yrkesliv, slutar i ett stort misslyckan-
de och i en djup depression som leder till sammanbrott och sjukdom: 
”Han kände sig maktlös, utarbetad, bortstött, förkastad och eländigt li-
ten. […] Han grät och längtade efter att få dö” (s. 294). Han efterträds 
också av en chefredaktör som sätter tidningens ekonomiska intressen 
främst och vars ledarskap beskrivs som ”rena industrialiseringen” (s. 294).

Efter avskedet från tidningen flyttar Jonas tillbaka till Uppsala 
med sin familj och lever ett stillsamt och undanskymt liv i resignatio-
nens tecken. Han återupptar till viss del sitt akademiska arbete, bland 
annat som anonym redaktör och utgivare av Vergelins efterlämnade 
manuskript, men han lever framför allt i sina minnen och det Uppsala 
där han, oftast ensam, vandrar omkring har mycket liten anknytning till 
samtiden, desto mer till hans egen inre värld. Följer man Jonas utveck-
ling, som i detta avsnitt med arbete och yrkesliv i fokus, så framstår Jonas 
och Draken alltmer som en desillusionsroman som utmynnar i huvud-
personens allt starkare upplevelse av främlingskap och isolering. I nästa 
avsnitt skall Jonas utveckling vad gäller kärlek, äktenskap och familj, som 
är bildningsromanens andra stora huvudtema, analyseras med syfte att 
undersöka hur mönstret ser ut och vilka konflikter som tematiseras.

III
Jonas tycks på ett sätt tidigt nått sin plats i samhälle och familj. Han gör 
en närmast spikrak akademisk karriär och ingår tidigt ett äktenskap med 
dottern till sin professor. Det som i den ideala bildningsromanen ofta 
framställs som berättelsens slutpunkt och mål, är i Sigrid Siwertz Jonas  
och draken snarare berättelsens början. I den fortsatta berättelsen om  
Jonas utveckling går problematiseringen av den manlige huvudpersonens 
förhållande till såväl arbete som kärlek, äktenskap och familj som en röd 
tråd genom romanen och berättelsen om Jonas privatliv är genomgående 
sammanflätad med berättelsen om Jonas karriär i offentligheten.
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I samband med sin licentiatavhandling förlovar sig Jonas med 
sin professors dotter Vera. Skälet är att han uppfattat att både hon och 
fadern önskar detta och att han själv inte har något särskilt emot det. 
Han kallar sin blivande hustru sin ”avhandlingsfylgia” och beskriver 
henne på ett sätt som understryker att hennes främsta roll är att be-
kräfta honom i hans roll som ung och framgångsrik akademiker, inte 
att utveckla honom i någon ny riktning: ”Vera skulle inte bringa något 
störande och oberäkneligt in i hans liv. Hon rubbade icke hans cirklar” 
(s. 61). Berättaren betonar i dessa sammanhang att medan Jonas intel-
lektuella liv representerar ”den av medvetandet belysta scenhalvan” (s. 
61), så präglas hans känsloliv liksom hans sociala liv av såväl omedve-
tenhet som ett slags overklighet.

Trots sin akademiska utbildning och specialisering i just psyko-
logi, tycks alltså Jonas vara oförmögen att se att förhållandet till Vera 
bygger på en livslögn, något berättaren kommenterar: ”Han hade aldrig 
vänt sitt skarpsinne mot sig själv. Ingen ljusstråle från hans egen psy-
kologi trängde ned till det undermedvetnas självbedrägerier” (s. 64). 
Ironiskt nog kommer han senare som nybliven professor vid Stock-
holms högskola att hålla en föreläsningsserie om ”Affekterna”, som 
han menar sig kunna belysa med hjälp av ”medvetandets ljus” (s. 92).

Jonas inrättar sig i ett stilla borgerligt liv i det akademiska Upp-
sala, men mycket tidigt i äktenskapet infinner sig en känsla av främling-
skap inför hustrun, som inte förmår väcka några andra känslor hos ho-
nom än medlidande: ”Jonas såg på henne som ur fjärran, på det jämna, 
bleka ansiktet, profilen med de rena, men små dragen. Hon var honom 
så underligt främmande, han kände ett sådant underligt främmande 
medlidande med henne. Han förstod henne icke” (s. 78). Avståndet 
mellan makarna ökar då Johan bryter upp från Uppsala för arbetet vid 
Nya Morgonbladet i Stockholm. Hustrun känner sig dels inte hemma 
i den nya storstaden, dels är hans nya arbete och den värld och de 
människor som är förknippad med detta främmande för henne: ”Hon 
gick med ett oroligt och hemlöst uttryck omkring i den nya våningen i 
den stora hyreskasernen och led med sina möbler, som lyfta ur sin rätta 
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miljö såg hemlösa och ganska nötta ut” (s. 90 f ). Jonas noterar visser- 
ligen hustruns plågade känslor av hemlöshet, men väljer att fly från henne  
till sitt arbete, där han röner allt större framgångar och inflytande.  
Ett försök att närma sig henne erotiskt misslyckas och i hemlighet ger 
han henne namnet Blanche som symbol för det han uppfattar som 
hennes livlöshet och köld.13 Ju mer Jonas fördjupar sig i sitt arbete, 
ju större blir avståndet till hustrun. Efter ett nytt misslyckat försök att 
närma sig henne, betraktar han henne som en ”död” person han på nytt 
känner medlidande med, men som han inte ”förmådde göra delaktig av 
det liv, som brände och svällde inom honom själv” (s 133). Jonas fattar 
då beslutet att fortsättningsvis helt gå in för sitt arbete och leva utan 
kvinnor (kapitlet heter ”Jonas avsvärjer kvinnan”) och ser detta som ett 
offer han möjligen gör för ”äran och makten” (s. 133). Detta steg i hans 
utveckling blir än mer tydligt då han låter placera sin familj i en villa 
ute i Djursholm, medan han själv tillbringar större delen av sin lediga 
tid i en övernattningslägenhet i direkt anslutning till tidningens lokaler 
i centrala Stockholm.

Med sin egen situation som utgångspunkt börjar Jonas intresse-
ra sig för andras äktenskap, såväl i den egna bekantskapskretsen som i 
litteraturen hos författare som Ibsen och Strindberg. Dessa olika refe-
renser blir ett slags raster genom vilket han betraktar och bedömer sitt 
eget äktenskap, dock utan att det egentligen får honom att dra några 
mer bestämda slutsatser eller leder honom i någon särskild riktning. 
Det är vid denna punkt i sitt liv han möter läkaren och feministen 
Ann-Charlotte Keyser. Kärlekshistorien med henne kommer att bli 
den viktigaste i hans liv och den kommer att påverka såväl hans rela-
tion till arbetet som till familjen. Den leder till en kris som rubbar den 
identitet han dittills byggt upp och som kommer att få stor betydelse 
för hans fortsatta utveckling och förändrade syn på sig själv. 

För Jonas betyder kärleken till Ann-Charlotte ett slags pånytt-
födelse och hemkomst i tillvaron. Ann-Charlotte ger den tidigare sym-

13  Hustrun Vera ses nästan uteslutande ur Jonas eller berättarens perspektiv och hon talar, till 
skillnad från Jonas stora kärlek Ann-Charlotte, ytterst sällan med egen röst.
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boliska vitheten en ny innebörd då hustruns kyla här byts mot värme 
och kärlek. Efter deras första kärleksnatt står det:

Aldrig hade hans äktenskap skänkt honom en aning om detta. 
Först nu hade han verkligen övervunnit ”den vita”, kärleksspöket 
från fordom. Det var seger och förkrosselse på samma gång. Det 
var som om ungdomen äntligen, äntligen strömmade in i hans 
bröst från svala källor, från heta källor. (s. 186)

Kärleken ser han som en vacker gåva två fria och självständiga människor 
ger varandra, en syn som understryks av kapitelrubriken ”Den vackra 
gåvan”. Denna Jonas syn på kärleken där den individuella friheten be-
tonas, är något som han också deklarerar för Ann-Charlotte: ”Jag har 
ju sagt dig, att jag är en fri man […] Jag var en fullständigt fri man, 
långt innan jag blev din” (s. 194). Det är en idé om frihet som inte bara 
Ann-Charlotte utan även den fortsatta berättelsen kommer att ifråga-
sätta. Redan tidigt i deras kärleksrelation markerar berättaren distans till 
Jonas egocentriska tolkningar av vad kärleken till Ann-Charlotte betytt 
för honom, inte minst att hon fått honom att känna sig som far till sina 
barn. Berättaren kommenterar detta på följande sätt: ”Han förstod inte, 
att det var egoism i denna ömhet, grymhet i denna tacksamhet. […] 
Ann-Charlotte grät ofta, när han gått” (s. 199). 

Det är genom Ann-Charlotte som Jonas kommer till klarhet 
om mycket i sitt tidigare liv samtidigt som hennes kärlek har stor bety-
delse också för hans arbete: ”Han kände en stor tacksamhet mot henne 
över den arbetsglädje hon skänkt honom, ja ty då han nu var säker 
på Ann-Charlotte och tryggt befäst i hennes hjärta, så hade arbetet 
alltmer börjat återta sin naturliga makt över honom” (s 201). På olika 
sätt uttrycks hennes stora betydelse för honom och hans utveckling: ”I 
hans själ blandades nya, rikare klangfigurer” (s. 193). 

Jonas nya kärlekslycka och arbetsglädje hotas dock snart från 
olika håll. Ett av dessa är den gradvisa insikten om att kärlekens villkor 
ser annorlunda ut för henne än för honom, att hon som kvinna är 
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mer utsatt för skvaller och kritik på grund av hennes svagare ställning i 
samhället, att hon därigenom socialt sett blir mer beroende av honom 
än han av henne: ”Ann-Charlotte förändrades mycket denna sommar. 
Det var inte mycket kvar av den forna, franka säkerheten. Hon blev 
känsligare, tyngre, mer beroende av kärleken” (s. 217). Kärleken till 
Jonas aktualiserar också frågor om hem och barn för henne, något som 
kommer i konflikt med hans familjesituation. Under en period utgör 
Jonas övernattningslägenhet en fristad för hans och Ann-Charlottes 
kärlek, men sedan deras kärlek blivit känd och föremål för skvaller, 
upphör lägenheten att ha denna funktion för dem. Deras kärlek blir 
mer eller mindre hemlös, både i konkret och i social mening, och den 
kommer att sakna en plats där den kan slå rot och växa. För Ann-Char-
lotte blir Jonas övernattningslägenhet alltmer ett slags konfliktzon, där 
hon ser sin älskade sliten mellan kärlekens och arbetets krav. Vid ett 
tillfälle tänker hon: ”Hon fick en bitter känsla av att detta näste hade 
han byggt inte åt kärleken utan åt arbetet, bara åt arbetet” (s 213). I takt 
med att deras kärleks utsatthet bli allt mer uppenbar, kommer också 
skillnaderna mellan deras samhällssyn och politiska åsikter också upp 
till ytan, och Ann-Charlotte sörjer över att hon inte kunnat påverka 
Jonas mer i dessa frågor än hon gjort:

 

Många gånger sårade det henne, att hon ej förmådde mer mot 
Jonas’ inställningar och åsikter. Kanske hade han en nyans mildrat 
sin bistra kritiska min, men vid fyllda fyrtiosju var han dock så 
pass färdig med sin officiella personlighet, att denna icke märkbart 
förändrades av hans kärlek. […] Hur kunde han förbli så sluten för 
hennes heta, okonstlade, radikala demokratism? Varför delade han 
inte hennes otåliga hat mot allt vad avslutad form, distinktion, 
distans heter? (s. 214)

När kärleken till Ann-Charlotte även den når ett slags krispunkt, åter-
faller Jonas i ett tidigare beteendemönster: han känner medlidande 
och dåligt samvete och flyr till sitt arbete. 
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Jonas noterar hur kärleken gjort Ann-Charlotte mindre själv-
ständig och mer beroende av honom, något han ogillar: ”Och han 
kände ett slags skam över sin manlighet, som vållat detta. Jonas älskade 
Ann-Charlotte, han älskade henne mer än någonsin, men han hade 
stunder av medlidande med kärleken, vrede mot kärleken” (s. 221).  
Jonas liberala individualism visar sig vara lika svår att leva upp till 
inom kärlekens område som inom arbetets och samhällets. Gradvis 
växer en allt större klyfta fram mellan dem, som bland annat gestaltas 
i ett avsnitt då de ligger vakna med olika tankar i Jonas övernattnings-
lägenhet en ovädersnatt (s. 223 ff ). Ann-Charlotte kommer också att 
inta en alltmer kritisk syn på deras fria kärlek, som hon vid ett tillfälle 
liknar vid ett utdraget barnamord: ”’Men det är något lågt i denna för-
siktighet’, utbrast hon, ’något lågt och halvt. Jag har ibland en sådan 
vild längtan efter barn. En kvinna som inte vill ha barn med den man 
hon älskar är defekt…’” (s. 226 f ). Ann-Charlottes ord och längtan 
efter hem och barn fyller Jonas med oro och han flyr ner till tidningen 
och låter sig uppslukas av arbetet:

Bäst kändes det neri den oljiga, varma luften kring pressarna. Det 
var som om hans medvetande spolats upp på valsarna, runnit bort 
med papperslängderna. […] Han vacklade upp till sitt redaktions-
rum och kastade sig påklädd i soffan. Till sin egen bädd vågade 
han ännu icke återvända. Den var infekterad med oro […]. (s. 227)

Jonas ökande oro och osäkerhet speglas i hans många mer eller mindre 
planlösa promenader och bilturer i Stockholm, ett rörelsemönster som 
också understryker hans tilltagande känsla av hemlöshet i tillvaron lik-
som hans allt mindre stabila identitet och sociala position. Ett exem-
pel på detta är då han gör ett improviserat besök hos Ann-Charlotte, 
utan att något egentligt samtal mellan dem kommer till stånd:

Han kunde inte komma ut med språket, han förmådde inte dra 
detta inför hennes kärleks ögon. Det var en underlig blandning av 



190

PETER FORSGREN

högmod och skamkänsla och manlig hjälplöshet. Men samtidigt 
var han ond på henne för att hon inte anade något, orimligt ond 
för att hon inte förstod vad saken gällde. Varför genomskådade 
hon honom inte och högg in med sin gamla frankhet – som på 
den där vinterpromenaden utmed Strömmen, då hon varnade 
honom för trollskeppet. ’Akta dig Jonas, så inte trollskeppet med 
guldtackorna seglar in i din själ…’ Han kunde ännu höra hennes 
tonfall… (s. 234 f )

På nytt söker han sig till arbetet, för att fly från sina kval. I sin oro bör-
jar han också frukta att han inte känner äkta kärlek till Ann-Charlotte, 
grips av skräck över sig själv och söker på nytt kontakt med henne: 
”Är jag ett monstrum? Kan jag icke älska? Och mitt uppe i arbetet fick 
han en sådan rädd, brännande längtan efter henne, att han bara ringde 
och ringde, ända tills han fick tag i henne ute på ett sjukhem” (s. 236). 
Hemmet och familjen bjuder minst av allt på någon fristad undan 
oroande tankar och konflikter, snarare understryker de hans känslor 
av främlingskap:

Ibland kom han sömnlös utkörande mitt i natten och smög tyst 
som en tjuv upp på sitt rum i ett fåfängt hopp om skydd mot de-
monerna inom hemmets cirkel. Vid sådana tillfällen försvann han 
ofta utan att tala med någon. Men när han kom så här officiellt, 
på dagen, då måste han liksom köpa sig rätten att vara i sitt hem 
med ständiga gåvor. […] Sjuka samvetet gjorde honom inställsam 
mot barnen de gånger han såg dem, svartsjuk om deras ynnest.  
(s. 237 f )

Det är ett hem till vilket han kommit att sakna nästan varje förankring. 
Denna situation kulminerar då en skandaltidning avslöjar Jonas och 
Ann-Charlottes kärlek, vilket gör att den blir ett offentligt ämne i press-
sen och för vilken Jonas själv för en kampanj i sin egen tidning. Situa-
tionen gör det svårt för honom och Ann-Charlotte att överhuvudtaget 
träffas och Jonas har svårt att ens själv vistas i sin övernattningslägenhet:
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Det var som om smutsiga blickar stirrat mot honom ur varje vrå 
av deras kärleks sölade helgedom. […] De sista dagarna hade varit 
svåra. Inte hade han vågat sig ut till Djursholm och inte hade han 
kunnat sova här. Han hölls på tidningen till sent på nätterna och 
så for han till närmaste hotell. (s. 249)

Det är utifrån detta krisläge Jonas så till sist, trots rädslan att förlo-
ra sina barn, fattar beslutet att skilja sig för att kunna gifta sig med 
Ann-Charlotte. Det är ett beslut som nästan omedelbart kullkastas då 
Jonas son råkar ut för en olycka, en händelse som ger honom starka 
skuldkänslor och aktiverar hans medlidande, vilket får honom att åter-
vända till familjen. Det blir istället Ann-Charlotte som tar det avgö-
rande steget och lämnar Jonas då deras förhållande inte kan utvecklas 
fullt ut, det vill säga med hem och barn. Ett förslag från Jonas om att 
de skall fortsätta relationen som vänner, avvisas av henne: ”Nej, vi är 
inte sådana naturer, Jonas. Antingen eller…” (s. 255).

Sedan Ann-Charlotte flyttat från Stockholm, kastar sig Jonas 
med frenesi ut i arbetet, dock utan att finna någon riktig tillfredsställel-
se och ro där, lika lite som i hemmet eller med familjen. Han blir ock-
så en alltmer kluven människa där diskrepansen mellan den officiella 
bilden av honom, inte minst den som manifesteras i samband med att 
han hyllas på sin 50-årsdag, och hans egna inre känslor blir allt större. 
Under själva födelsedagsmiddagen, där han hyllas av ett tvärsnitt av 
samhällets politiska och ekonomiska elit, håller han själv ett delvis 
förvirrat tacktal som skapar förstämning bland gästerna och som får en 
av vännerna, bankmannen Nathanson, att utbrista: ”Vi har inte alltid 
råd att hålla oss med privatkänslor” (s 265). Jonas känner sig till sist 
så främmande inför sin egen fest, att han flyr ut på stan för en ensam 
promenad, där han känner sig ”övergiven, övergiven” (s. 265). Flykten 
till arbetet fungerar allt sämre eftersom detta numera mest ökar på 
hans oro och rastlöshet: ”Vad är det jag försummar? Vad är det som 
skall ske? Vad blir det av mig? Han kunde ingenting skriva. Det gick 
inte längre att arbeta på förmiddagarna” (s. 266). Han driver allt oftare 
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kring på stan och söker kontakt med andra människor. Vid ett tillfälle 
låter han sig också lockas av att, åtminstone för en stund, uppslukas 
av den massa han annars satt som en politisk uppgift att bekämpa. 
Det sker då han besöker en fotbollsmatch, en erfarenhet som fyller 
honom med högst ambivalenta känslor. Detta gäller även hans syn på 
det moderna nöjeslivet, som han för en tid lever med i samtidigt som 
han har en rad erotiska förbindelser med kvinnor som han egentligen 
är känslomässigt likgiltig för, till och med tycker illa om eller föraktar. 
Detta beteende är något Ann-Charlotte skarpt kritiserar i ett brev till 
Jonas, därför att hon ser det som ett svek mot deras kärlek. Denna kri-
tik, liksom meddelandet att hon skall gifta sig, är något som tar Jonas 
hårt och i sin förtvivlan anklagar han arbetet för att ha förstört han liv:

 Jonas sjönk ned på en stol. Han frös så det gjorde ont. Det gjorde 
plötsligt så ont, att han stönade högt. Svartsjuka… Nej, det var 
inte så mycket svartsjuka som känslan av övergivenhet, att vara 
lämnad i Drakens våld. Det var en köldvärk i själen av övergi-
venhet, förödmjukelse, självförakt… Och ändå hade han ju själv 
vetat… Varför bröt jag med henne? Mumlade han. Varför steg jag 
ut från livets sista värme? Varför, varför… […] Den stora Draken 
vältrade sig i hans sömnlöshet […] Han mumlade förbannelser i 
mörkret. Ja, denna natt kände han ett vilt, maktlöst hat mot od-
juret. Det var ju Draken, som slukat hans kärlek, hans lycka, hans 
liv. (s. 280)

Denna händelse leder till ett slags sammanbrott för Jonas del och till 
en längre sjukdomsvistelse. Under denna period skriver han en själv-
biografisk dikt som är ett slags självkritiskt porträtt, en dikt hans egen 
tidning vägrar publicera. (Dikten skall kommenteras i nästa avsnitt av 
analysen.) En helt annan position till denna dikt intar Ann-Charlotte, 
som ser positivt på Jonas kritiska uppgörelse med sig själv, en läsning 
som hjälper honom i hans tillfrisknande. Ann-Charlottes brev kan 
också läsas som ett slags absolution för det kärlekssvek Jonas begått 
tidigare mot henne. Det är också en mindre stridslysten chefredaktör 
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som efter ett tag återvänder till tidningen, blott för att kämpa sin sista 
strid för den liberala individualismen och friheten, en strid där Jonas 
misslyckats som analysen ovan redan visat.

Olikt historien om Jonas och arbetet, så slutar inte berättelsen 
om Jonas och kärleken här. Berättelsen fortsätter ännu ett steg, något 
som gör att desillusionen inte blir total även på kärlekens område. 
Det är genom dottern Helga som till sist en förändring sker för Jonas 
del. Det är dottern som bryter Jonas ensamma promenader i Upp-
sala genom att göra honom sällskap, något som även gör att dessa 
vandringar inte längre endast är bundna vid det förflutna och hans 
minnen. Genom Helga får promenaderna liksom Jonas tankar även 
en framtidsinriktning och ett visst mått av hoppfullhet. Helga lyckas 
vinna sin faders förtroende och tack vare henne beslutar han sig för 
att skriva sina memoarer, som är adresserade till henne, men som hon 
skall få läsa ett par decennier efter hans död.

Det var en sällsam vällust att skriva postumt, att sitta här nästan 
levande och skriva en död mans ord till människor, han inte skulle 
få se. Det var som att vara halvt i livet, halvt bortom det. 
 Småningom märkte Jonas dock. Att det var till Helga han talade 
långt därinne i denna framtid, som inte var hans. Det hade en 
stor ljuvhet att bikta för henne efter döden, att röra vid hennes 
hjärta ur det förgångna, att leva litet ännu med hennes liv. […] 
Hon skulle läsa om sin fars liv, ge hans skugga blod ur sitt goda 
kvinnohjärta. (s. 306 f )

Det är också genom Helga som minnet av Ann-Charlotte och deras 
kärlek hålls levande för Jonas och dottern kommer i viss utsträckning 
att inta den älskades plats för honom:

Men Ann-Charlotte och Helga möttes snart som goda vänner. Icke 
så att namn nämndes och några förtroenden av denna ömtåliga art 
gjordes, utan det var blott ett tyst umgänge mellan skuggan och 
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den levande, ett utbyte av gåvor och gengåvor i hjärtats förtegnaste 
vrå. Till slut blev det så, att Ann-Charlotte icke riktigt ville komma 
till honom, om icke Helga var med. Hon måste liksom låna litet av 
dotterns ungdom. […] Underbart att något av honom ändå levde 
kvar i det verkliga livet, i den riktiga staden, att något av honom 
andades i en ny kvinnogestalt, laddad med liv och framtid. Till 
och med i hans onda nätter trängde detta igenom som en djup, 
hemlighetsfull charm. (s. 303)

Genom denna sammansmältning utplånas gränserna mellan nu och då, 
det förflutna och framtiden, något som särskilt betonas genom ordet gåva, 
som ju var beteckningen för kärleken mellan Jonas och Ann-Charlotte. 
Romanens slutbild av Jonas, den sista scen där han själv förekommer, är 
inte enbart bilden av en ensam och frusen man, utan också bilden av en 
man som genom dottern återvunnit tron på kärleken och framtiden. Då 
de skiljs från varandra för att Helga skall fira valborgsmässoaftonen med 
sin älskade, heter det om Jonas: ”Han kände sig underlig i kroppen och 
litet febrig, men han var inte bara trött och olycklig. Han hade ögonblick, 
då han anade den outsägliga befrielsen i en alldeles osjälvisk kärlek, den 
enda verkliga befrielse, som gives här i världen” (s. 308). Detta är dock 
inte romanens sista ord om Jonas. Efter hans död återges de officiella 
dödsrunorna över honom, ord som ironiskt nog blandas med ekonomis-
ka kalkyler från tidningens nya ledare.

IV
Detta avslutande avsnitt ägnas åt det maskulinitetsideal romanen tema-
tiserar, särskilt det Jonas själv formulerar. Analysen söker visa att detta 
konstrueras i ett spänningsfält av genus- och klasspräglade relationer och 
förhåller sig även till andra – ofta oönskade – former av maskulinitet. 
Som kommer att framgå nedan är det ett maskulinitetsideal som sätter 
tydliga gränser gentemot såväl kvinnor och arbetarklass som andra etni-
citeter. Utgångspunkten för analysen är att romanen främst tematiserar 
en liberal manlig medelklassidentitet, något som inte bara gäller för Jo-
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nas och draken utan för Siwertz författarskap överhuvudtaget,14 samt att 
denna formuleras och försvaras i förhållande till andra identiteter. Detta 
märks inte minst under Jonas tid på Nya Morgonbladet, där han har en 
offentlig plattform utifrån vilken han kan diskutera dessa frågor.

Redan från skolåldern är Jonas identitet starkt kopplad till presta-
tion och kunskap, det är detta som ger honom hans position i förhåll- 
ande till såväl kamrater som vuxna. Det är också en utpräglat manlig 
värld Jonas växer upp och utvecklas i. Det gäller redan hemmet efter 
moderns död, men i än högre grad skolan, universitetet och tidnings-
världen. Hans bildningsgång är länge präglad av idealet av den obundne 
akademikern och det fria kunskapssökandet på ”vetandets fria, ändlösa 
vidd” (s. 36). En gräns för denna riktning i Jonas liv ställs dock som 
redan framgått ovan genom hans studiekamrat Vergelin, som får stor be-
tydelse för Johans vetenskapliga orientering mot verklighet och empiri, 
mot ”konkretion, innehåll och möjlighet till förnyelse” (s. 46). I längden 
kan dock inte det akademiska livet, inte ens i form av den empiriska 
psykologin som Jonas väljer som sin specialisering, tillfredsställa hans 
längtan efter handling. Just handling gör Jonas till ledstjärna i sitt liv 
tillsammans med vilja, något som gör att han lockas till tidningsvärlden 
och ett liv i offentligheten: ”Jag har mitt liv i min hand, tänkte han. Mitt 
liv är vad jag gör det till” (s. 78). Fram tonar bilden av en intellektuellt 
självständig, vilje- och handlingskraftig man som vid början av sin nya 
yrkesbana inte hyser några tvivel om att han har förmågan att försvara  
den enskilde individen och dennes frihet såväl mot massan i dess  
olika framträdelseformer som mot det ”maskineri” som den kapitalis-
tiska ekonomin utgör. Det är förmodligen också denna självbild som 
gör att han förhåller sig mycket distanserad då han ser en uppsättning 
av Skakespeares Hamlet (s. 241 f ). Desto större framstår Jonas identifi-
kation med Goethe och Tegnér, även om Jonas också är medveten om 
att han olikt dem lever i en modernare, mer komplicerad tid (s. 226).15

14  Se Forsgren (2007), Widhe (2008) samt Öhrn (2011).
15  Som Lars Brink visat tillhörde Esaias Tegnér de allra viktigaste författarna i den litterära kanon 

som förmedlades i samtidens gymnasieskola. Se Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar 
i läromedel 1910–1945, diss. (Uppsala 1992), s. 249–255, 282–285.
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Det är inte bara från dessa två stora samhällsstrukturer, massan 
och den kapitalistiska ekonomin, som Jonas avgränsar sig och tar av-
stånd från, det gäller också i förhållande till enskilda individer. En av 
dessa är revyförfattaren Lubbe Bentz, som till Jonas irritation förekom-
mer som skribent i Nya Morgonbladet. Sitt avståndstagande uttrycker 
han bland annat med följande ord: ”Och ni, min herre, är någonting 
som vuxit ut hos hysteriska kvinnor vilka sett en drucken neger dansa 
på en tredje klassens varieté” (s. 101). Jonas markering här aktualiserar 
tidstypiska gränsdragningar för en man ur den vita, europeiska medel- 
klassen med anspråk att tillhöra samhällets styrande elit. Jonas uttalan-
de implicerar en överordnad position visavi kvinnor (genus), negrer 
(etnicitet) och lägre klasser.16 Det finns även andra ställen i romanen 
där Jonas uttrycker en kritisk inställning till den moderna nöjesindu-
strin, dit han uppenbarligen även räknar den kvinnliga journalistiken, 
som enligt honom sysslar med ”den lilla aktualiteten […] fruntim-
mersaktualiteter, tingens spinnsida, livets lokalfärg (s. 135).17 Jonas 
negativa syn på denna del av det moderna samhäller framkommer än 
tydligare då Jonas besöker en dansrestaurang och betraktar gästerna:

En drömlik känsla av främlingskap grep honom plötsligt mitt i 
den stora lyxlokalens vimmel. Var han verkligen i Stockholm? 
Var detta svensk ungdom? Dessa dockliknande flickor med sina 
smala ben, sin gossfrisyr och sina orörliga ansikten, dessa smärta, 
välklädda, säkra charlestonkavaljerer, som liknade diskret dragna 
sprattelgubbar? Vart hade blygheten, det brådmogna världsförak-
tet, den hemliga, brinnande ambitionen tagit vägen! En viss yttre 
stil fanns där, men vad denna ungdom såg färglös, internationell, 
amerikaniserad ut.

16  Se Ann McClintock, Imperial leather. Race, gender and sexuality in the imperial context (New York/
London 1995), s. 41 ff., 51 ff., 65 ff., 104–121 om manlig medelklassidentitet och dess relation 
till genus, klass och etnicitet.

17  Rita Felski har påpekat att kvinnan i den manligt dominerade förståelsen av modernitet ofta 
antingen kopplats samman med modernitetens motsats (med tradition, religion, hem och annat 
som hotar att binda och hålla tillbaka den moderne frihets- och utvecklingsinriktade mannen) 
eller med det moderna samhällets konsumtionskultur liksom med dess mass- och populärkultur. 
Se The Gender of Modernity (Cambridge. Mass. & London, 1995), s. 16, 38–40, 49–55, 58, 61 ff.
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 Jonas kände sig i det lysande vimlet övergiven och hopplöst 
gammal. Om detta är framtiden, då är framtiden en främling, 
tänkte han. Det är en kall främling, jag mödar mig för. Bland dessa 
skall ingen minnas mig […] Ja, det var som om alla dessa käns-
lolösa, främmande ungdomar dansat på hans kärleks grav. Och 
jazzkapellets tjut lät i hans öron som ett djävulskt hån. (s. 275)

Som synes ser Jonas denna kultur som ett hot mot såväl svenskhet 
som maskulinitet, ja mot en stabil genusordning överhuvudtaget. In-
för detta känner han som framgår ett djupt främlingskap, samtidigt 
som jazzen och dess moderna rytmer, ”negerdarret och den upprivan-
de takten” (s. 275) också utövar en viss lockelse på honom på ett sätt 
som liknar massan på fotbollsstadion. Det är symptomatiskt att båda 
dessa händelser äger rum vid en tidpunkt i Jonas liv då han själv börjat 
tappa fotfästet och blivit osäker då det gäller den egna identiteten och 
positionen i samhället. 

Jonas negativa hållning till arbetarklassen är på många sätt en 
del av hans allmänna kritik av massan och dess olika samhällsformer. 
Särskilt tydligt framkommer det i fallet med Ann-Charlottes tjänste-
kvinna Anna Stigmar, som gjort sig skyldig till fosterfördrivning och 
som Ann-Charlotte tagit under sitt beskydd. Jonas kritiserar denna 
handling som han är mycket skeptisk till, inte minst av klassmässiga 
skäl. ”Han hörde inte till dem, som väntade sig mycket gott underi-
från” (s. 216), och då Anna sviker Ann-Charlottes förtroende, menar 
Jonas att arbetarklaskvinnan nu visat sitt rätta ansikte: ”ett hårt under-
klassdrag, ett starkt hopbitet ansikte” (s. 216). 

Även i relation till män ur den egna medelklassen gör Jonas 
som redan framgått tydliga avgränsningar som tydliggör hans egen 
identitet och mansideal. Det gäller Nya Morgonbladets förra chefredak-
tör Mellquist, som blivit överspelad av utvecklingen och som därför 
inte längre förmår gripa in i sin samtid och påverka denna. Det gäller 
också Jonas efterträdare på posten, Dittman, som olikt Jonas saknar 
all idealitet och idéförankring och bara är intresserad av marknadens 
krav och av vinstmaximering. Det gäller slutligen även en av tidning-
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ens ägare, den judiske bankmannen Nathanson, som saknar egentlig 
förankring i svensk identitet.18

Det finns en del av den moderna tidningsvärlden som är före-
mål för Jonas oresonliga hat och förakt och det är den som här repre-
senteras av ”skandaltidningen” Kopparmatte, som särskilt ägnar sig åt 
att avslöja Jonas och Ann-Charlottes kärleksrelation. Jonas blir upp-
sökt av en av dess skribenter, som publicerar sig under namnet Quasi-
modo. Denne, som söker utpressa Jonas, beskrivs på följande sätt: ”På 
en pygmés kropp med två underligt ledlösa stumpar till ben vilade 
halvt nedsjunket mellan de uppskjutande axlarna ett stort, tungt, köt-
tigt huvud. Nu kraxade missfostret något och det tunga ansiktet blev 
på en gång slugt, rörligt, nästan lysande i sin ondska” s. (244 f ). Jonas 
vägran att böja sig för utpressningshotet utlöser en hätsk kampanj i 
respektive tidning, som gör hela historien offentlig. Motståndarsidan 
beskrivs här med en metaforik som utvecklar den anknytning till sjuk-
dom och missanpassning som redan aktualiserats:

Det var stinkdjurets självförsvar. Det var hugget från giftkrypet, som 
man velat trampa ihjäl. […] Det var kärlekshatet hos krymplingen 
och hos venussjukans halvförtärda offer. Det var missfostret och 
paralytikern, som tillsammans smutsade kärlekens bo och slet i dess 
inälvor. (s. 249)

Signaturen Quasimodo blir här en representant för den ociviliserade 
”vildmark” som också den finns i staden och som det är den vite med-
elklassmannens uppgift att försvara sig mot och bekämpa.19

Fyra kvinnor har särskild betydelse för Jonas utveckling och 
identitet. Den första av dessa är hustrun Vera, som han aldrig lyckas 
utveckla någon djupare kontakt med. För honom kommer hon att för-
knippas med hemmet och traditionen, och som sådan blir hon mot-

18  Om svensk nationalism kontra internationell ekonomi med judisk framtoning, se Areskough 
(2011), s. 95–122.

19  Se McClintock (1995), s. 41 ff., 51 ff., 120 f.
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polen till det liv Jonas lockas av i den moderna offentligheten.20 Jonas 
relation till hustrun präglas av en polaritet som aldrig rubbas, snarare 
förstärks den kontinuerligt under den långa period då Jonas arbetar 
vid tidningen. 

Även mot den förre chefredaktörens norskfödda hustru Han-
sine sätts skarpa gränser. För Jonas framstår hon som en parodi på en 
Ibsenkvinna (Nora och andra nämns), full av dramatisk patetik och 
bristande kompromissvilja: ”[h]on hade en uppsättning tragiska ton-
fall och ett utomordentligt komplicerat samvete, särskilt för andras 
räkning. Hon hade en enastående förmåga att blanda sig i allt och röra 
upp stormar av hänförelse och indignation, mest indignation” (s. 140 
f ). Hon förknippas med en föråldrad radikalism och feminism som 
saknar relevans för samtiden. Till hennes negativa sidor för Jonas är att 
hon styr sin man och därigenom också har inflytande över tidningen, 
även att hon försummar husmorsrollen, något som på olika sätt sätter 
sin prägel på hemmet. För Jonas representerar hon också en alltför 
långt driven kvinnlig individualism. Som skribent tar Jonas tidigt strid 
mot vad han uppfattar som ”kvinnoväldet” (s. 142) i tidningen liksom 
beundran för allt norskt, det senare genom att ”framhålla svensk tra-
dition, svensk formkultur och svenskt kunnande” (s. 142). Som indi-
vidualist framställs Hansine Mellquist som en kvinnlig motsvarighet 
till Jonas studiekamrat Vergelin. Som kvinna är hon romanens motpol 
till Jonas traditionspräglade hustru Vera, men också till Ann-Charlotte 
Keyser, som framställs som en helt annan typ av feminist och kvinna. 
Olikt Hansine Mellquist och hustrun Vera inkarnerar Ann-Charlotte 
ett slags ideal kvinnlighet för honom.

Det är just i Hansine Mellquists salong som Jonas möter 
Ann-Charlotte för första gången. Här träder hon som en vacker och 
frisk kvinna fram för honom ”bland fru Hansines skuggbohemer”: 
”Hon var icke märkt av studentlivet. Hennes kvinnlighet tycktes gott 
ha uthärdat dess strapatser” (s. 144). Just Ann-Charlottes kvinnlighet är 
något Jonas och romanens berättare återkommer till vid flera tillfäl-

20  Se Felski (1995), 16, 38–40, 49–55, 58.
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len, liksom till hennes värme och skönhet. Dessa egenskaper gör att 
hon står som en kontrast till såväl Hansine Mellquist som till Jonas 
hustru Vera. Olikt dessa två kvinnor är Ann-Charlotte dessutom en 
självständig yrkeskvinna, något Jonas beundrar henne för och arbetet 
utgör också en av de viktigaste förbindelselänkarna mellan henne och 
Jonas. Även vikten av att Ann-Charlotte kommer från en känd akade-
mikersläkt där flera män gjort sig kända på betydelsefulla positioner 
i samhället understryks och den sociala och klassmässiga gemenska-
pen mellan Jonas och Ann-Charlotte markeras ytterligare genom att 
båda sägs vara ”kulturmänniskor”. Även i detta sammanhang betonas 
dock att Ann-Charlotte tillhör detta samhällsskikt utan att ha förlorat 
sin kvinnlighet: ”Och hon […] hade ju också, fast i mjukare avto-
ning, något av deras franka, självmedvetna kraft” (s. 129). Så långt kan 
Ann-Charlotte sägas utgöra ett slags kvinnlig spegelbild av Jonas själv.

Detta sker dock utan att han helt överger sin manliga maktpo-
sition och sitt strukturella övertag. Det visar sig bland annat då han 
– liksom romanens berättare – gör psykologiserande tolkningar av 
Ann-Charlotte, bland annat baserade på hans expertkunskaper som 
professor i psykologi. Det ironiska med detta är att romanen tidigare 
visat att dessa kunskaper inte hjälper Jonas särskilt mycket när det gäller 
att förstå sig själv eller andra människor. Mot dessa patriarkala attityder 
står dock det faktum att Ann-Charlotte är en person som talar med 
egen, självständig röst i romanen, en röst som ibland ifrågasätter Jonas 
åsikter och ger en kritisk bild av honom. Ann-Charlotte är överhuvud-
taget den enda person som Jonas har en djupare känslomässig relation 
till och står i en levande dialog med. Han är heller inte lika avvisande 
till Ann-Charlottes feminism som till Hansine Mellquists. Skillnaden 
markeras mycket symboliskt då Jonas besöker Ann-Charlotte för första 
gången. Både huset och lägenheten har tidigare bebotts av paret Mell-
quist. Huset är numera ”restaurerat” och även lägenheten är förvandlad: 
”Jonas klev in i den forna salongen med palmerna, som nu var uppde-
lad i två mindre, i ljus ton hållna och sobert möblerade rum” (s 178). 
Ann-Charlottes egenskap av att vara en självständig och kämpande 
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kvinna understryks ytterligare av tavlorna på väggarna, som föreställer 
”drottning Teje, Charlotte Corday och madame Curie” (s. 178).

Den dialog Jonas går in i tillsammans med Ann-Charlotte stäl-
ler också nya krav på honom, som han till att börja med har svårt att 
leva upp till. Det gäller särskilt förmågan att helt känna tillit till en an-
nan människa och anförtro sig åt henne liksom förmågan att uttrycka 
sina innersta känslor, en förmåga Ann-Charlotte däremot besitter: 
”Han kände, att han måste svara med något, bringa något i gengäld. 
Men han förmådde bara tala i allmänhet om sin ensamhet och om sitt 
arbete, som var hans allt. Hans hemligheter satt längre inne, de var 
nämligen i icke ringa mån hemligheter även för honom själv” (s. 181). 
En av Ann-Charlottes viktigaste funktioner blir just att bringa Jonas i 
kontakt med dessa skikt av hans jag, en funktion som gör att hon här 
fungerar som ett slags mentor för honom, som någon som förlöser och 
utvecklar viktiga delar av hans identitet.

Ann-Charlottes omvandlande kraft märks kanske främst på det 
att det är genom henne som Jonas för första gången i sitt liv får upp-
leva verklig kärlek. Även Jonas självbild och tidigare liv ses i nytt ljus 
genom Ann-Charlottes kärlek: ”Han vandrade sig trött i det tomma 
förgångna, som i ett stort ruskigt museum. Men så sökte han sig då 
slutligen fram till något levande. Där ljöd ju ändå röster, unga röster. 
Ack, barnen, hans barn!” (s. 190). Även staden Stockholm ter sig som 
förvandlad för honom: ”Det var som om allt vridits ett halvt varv i 
ljuset, det var som positivet efter ett negativ, det var en ny stad, hans 
kärleks stad, med ren sval luft och tysta, hemlighetsfulla gator och 
en ny, trolsk belysning” (s. 186 f ). Som påpekats i ett tidigare avsnitt 
av analysen har Ann-Charlotte även betydelse för att Jonas utvecklar 
en medvetenhet om kärlekens ojämlika villkor och om kvinnans mer 
utsatta position.

Länge är dock Jonas syn på Ann-Charlotte full av ambivalenser, 
som egentligen aldrig försvinner förrän sent i hans liv, långt efter att de-
ras förbindelse brutits. Även efter det att deras relation utvecklats och 
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djupnat, kan Jonas växla mellan beundran för hennes självständighet 
och yrkeskunnande, rädsla för hennes styrka och för sitt eget beroende 
av henne och slutligen också oro över hennes anpassning till honom 
och vilja att gå in i en mer osjälvständig hustruroll. I vissa lägen får 
Ann-Charlotte honom att reflektera över manligheten och dess villor, 
inte minst för kvinnor, i andra att aktualisera mer traditionella könsrol-
ler, som då han när deras kärleksrelation blir alltmer komplicerad med 
emfas hävdar: ”I kärleken är kvinnan hemma, mannen en gäst” (s. 223). 

Jonas lösning blir att följa arbetets och pliktens väg och inte 
kärlekens. Det är ett val som kommer honom att omedelbart förlora 
Ann-Charlotte, senare också sig själv och sitt liv, eftersom det är en väg 
som leder fram till ett sammanbrott och till att Jonas lämnar offentlig-
heten, ja, allt det som under lång tid byggt upp hans identitet. Detta 
sammanbrott och denna förlust av identitet och position kommente-
rar Jonas själv i en självbiografisk dikt, som han utan framgång söker 
publicera i sin egen tidning under en sjukdomsperiod. Här framstår 
diskrepansen mellan den officiella bilden av honom och hans egna 
inre känslor och självbild som särskilt stark.

Det är en dikt där desillusionstemat är mycket starkt och där 
detta också understryks av diktens cirkelkomposition. Dess första och 
sista strofer lyder:

Här står jag nu, en trött sofist
på evighetens furstukvist.

Jag vet ej ut, jag vet ej in,
jag kallar ingen sanning min.

I diktens första halva beskrivs hur Jonas har förlorat sig själv, sin tidigare  
visshet och sin tro på sanning. Förlorad är också själva tron liksom alla 
vänner och allt sägs vara resultatet av hans arbete på den stora tidningen 
till vilken han sålt sin själ:
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Mitt hjärta är ett plundrat bo
förutan vän, förutan tro.
Allt för den stora Drakens skull,
som spyr sin lögn från tull till tull.

Si jag var rösten ur dess buk
och därav är min själ så sjuk.

Att det är tidningen som deformerat Jonas person framhävs i ytterli-
gare en strof: ”Vad fordom rakt inom mig fanns / är krokigt nu som 
Drakens svans”. Desillusionstemat, som här innebär en total förlust 
av såväl jag som värld, präglar även diktens andra halva, som beskiver 
hur tre sanningar gått förlorade för Jonas i hans kamp med Draken-tid-
ningen. De två senare av dessa är särskilt intressanta här, eftersom de 
beskriver hur arbetet respektive kärlekens värden blivit solkade också 
genom Jonas eget agerande, av att inte kunnat stå emot kapitalismens 
frestelser eller den oäkta kärlekens:

Den andra föll för guldets makt
Och spökar kall kring valv och schakt.

Den tredje i en skökas hamn
går lismande ur famn i famn.

Det är ju som framgått tidigare också som ett slags levande död Jonas 
vandrar omkring i Uppsala under slutet av sitt liv, liksom att resigna-
tionen bryts först då Jonas etablerar en djupnande vänskap med sin 
dotter och på så sätt återupplever sitt livs stora kärlek, Ann-Charlotte. 
Den kvinnliga röst som dessa båda kvinnor utgör för Jonas blir också 
den som i någon mån återger honom livet och tron på sig själv. Klarast 
uttrycks detta genom det självbiografiska skrivande Jonas igångsätter, 
ett skrivande som framför allt är riktat till de båda kvinnorna. Jonas får 
alltså till slut en ny identitet som talande och skrivande jag, men nu 
inom ett helt annat, mer privat område och med andra syften. Det är 
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inte längre vetenskap eller journalistik i offentligheten det gäller, utan 
i stället en röst som främst talar om sitt eget inre liv och med ett intimt 
och personligt tilltal. Det som förr utgjorde grunden för hans identitet 
och position i samhället finns däremot inte längre för honom, men 
romanens slut talar ändå om framtiden, ljus och värme. På så sätt blir 
Siwertz roman Jonas och draken inte en fullständigt genomförd desillu-
sionsroman, eftersom Jonas självbiografiska skrivande kan ses som ett 
nytt och avslutande steg i hans mognad och utveckling som individ, 
kanske till och med det viktigaste.
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När Sigfrid Siwertz inträdde i Svenska Akademien 1932 och höll sitt in-
trädestal den 20 december uppmärksammades det stort i pressen. Siwertz 
talade om sin företrädare Tor Hedberg och prisades i ledande borgerliga 
tidningar. I den liberala Stockholmstidningen visste reportern knappt till sig av 
förtjusning.1 Både Siwertz tal om Hedberg och Tor Andræs tal om Nathan 
Söderblom ”voro så personligt och allmänmänskligt hållna, att de flera 
gånger medgåvo den festklädda publiken i stora börssalen att skratta riktigt 
hjärtligt”. Reportern registrerade sammanlagt fjorton skratt, varav Siwertz 
gav upphov till tio. I reportaget noterades också att: ”Justitierådet Wedberg 
skrattade en gång (Siwertz’ åttonde skratt) och Selma Lagerlöf och professor 
Lamm smålogo hela tiden. Den sistnämnde nickade dessutom flera gånger 
instämmande till Siwertz’ utläggning av Tor Hedbergs livsgärning.”

Bland övriga besökare iakttogs också familjen Bonnier som i 
likhet med ”förr om åren talrikt bänkat sig kring kakelugnen i den an-
nars väl uppvärmda börssalen”. Siwertz entré och framträdande kom-
menterades också. Entrén ”skedde på samma lediga och vinnande sätt 
som Andræs”, men ”hans hållning under själva talet var kanske ännu 
ledigare, där han stod lutad mot den akademiska extrastolen”. Stock-
holmstidningen gav också ett kort referat av Siwertz tal, men var i övrigt 
mest intresserad av att rapportera vad alla kända personer företog sig.

I Socialdemokraten var reportern mindre upptagen av skratt och 
olika deltagares uppträdande.2 Talet beskrevs som ”briljant”, ”skiftan-
de som Siwertz’ egna böcker mellan lyrik, filosofiskt djupsinne och 
blixtrande kvickhet”. Uppläsningen skedde ”en smula hastigt men med 
god poängtering” och talet refererades relativt utförligt i tidningen.

I liberala Dagens nyheter var referatet betydligt utförligare och 
här citerades ett helt stycke som oväntat skulle, som vi ska se, visa sig 
vara av stort intresse i en helt annan tidning.3

 

1  ”Högtid i Akademien med gemytlig stämning och 14 skratt. Lyckad debut för Siwertz och 
Andræ”, Stockholmstidningen 21/12 1932, s. 1, 18.

2  ”De odödligas fest. De aderton ha välkomnat nya odödliga. Ståtliga minnestal över de bort-
gångna”, Socialdemokraten 21/12 1932, s. 1, 9.

3  ”Andræ och Siwertz introducerade hos de 18. Söderblom och Hedberg livfullt framställda i 
minnesteckningarna”, Dagens Nyheter 21/12 1932, s. 1, 8 f.
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Finns det en angelägnare uppgift för en akademi än att vårda och 
från glömskan rädda just denna höga besinning, som står kvar när 
man skalat bort vad som blott var bländverk och förförelse. Det är 
skäl att dröja vid detta i en tid då man vill göra tillfälligheterna, de 
oförmedlade motsatserna, trasigheten, sprängskärvorna till diktens 
lag. Astronomerna ha av vissa förskjutningar i de fjärran spiralne-
bulosornas spektra velat sluta sig till att universum är resultatet av 
en explosion. Ja, jag tvekar något att citera detta i dag, i morgon 
är det kanske redan vieux jeu – de astronomiska teorierna skifta ju 
numera snabbare än dammoderna. Men vad jag ville komma till är 
att mycket i den moderna litteraturen verkligen tycks vara resulta-
tet av en explosion. Bara skärvor av själ, sammanhanget är en för-
åldrad illusion, som dikten så gott först som sist kan slänga… Men 
det är en tröst i våra dagar att även dumheterna gå så fort över.

I Svenska Dagbladet återfanns ett utförligt referat både av själva evene-
manget och av talen.4 Här citerades också de två första meningarna 
i citatet ovan.

Den socialdemokratiska tidningen Arbetet i Malmö återgav ock-
så ett utförligt sammandrag av Siwertz tal dagen efter att det hölls. Den 
redan etablerade generationen av författare, framför allt de så kallade 
tiotalisterna, företrädde ett slags borgerlig realism som just i början 
av 1930-talet utsattes för konkurrens från nya strömningar. Författa-
re med folkligt eller proletärt ursprung, ibland också arm i arm med 
akademiskt utbildade men radikala författare, angav nya positioner. 
Vid sidan av rent politiska och sociala aspekter fanns också kulturra-
dikala strömningar rikligt företrädda både bland de så kallade arbetar-
författarna och bland andra radikala författare, varav en del återfanns 
i den socialistiska akademikerorganisationen Clarté. En komponent i 
kulturradikalernas arsenal var den då frambrytande litterära modernis-
men. Journalisten på Arbetet måste ha känt på sig att det skulle gå att 
skapa debatt runt Siwertz utfall mot modernisterna.

4  ”Tor Hedbergs verk har den höga besinning, som är diktens heder. Sigfrid Siwertz tolkar Tor 
Hedbergs gärning, mannen som skapade Perseus och vidundret, durklangen mitt bland fasans 
bilder”, Svenska Dagbladet 21/12 1932, s. 3, 26–27. Se även ”Inträdestalen i Svenska akademien”, 
Svenska Dagbladet 21/12 1932, s. 8–9.
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Siwertz tal om Tor Hedberg blev upphovet till en rad polemiska 
uttalanden både av mer konservativa akademiker och av kritiska före-
trädare för en yngre generation. Siwertz brukar räknas till tiotalisterna 
och hans framträdande ställning under 1910- och 1920-talet kulmine-
rade på sätt och vis i och med inträdet i Akademien. Inträdet blev både 
ett tillfälle för honom att manifestera sin nya ställning som ledamot 
och att kritisera tendenser i den samtida litteraturen, men han fick 
mothugg av flera yngre författare.

Kritik av modernismen
Tidningen publicerade först ett sammandrag på en hel sida av talet 
som rörde Siwertz föregångare Tor Hedberg.5 Det stycke i samman-
draget som debatten kom att cirkulera kring var det som citerats ovan. 
Tidningens egen hållning var mycket försiktig och när några uttalan-
den publicerades på julafton inleddes artikeln med påståendet att 
Siwertz tal var ”lika djupsinnigt som elegant utformat”.6

Siwertz kritik beskrevs som ”allvarsord” och tidningen vände 
sig till ”ett par kända personligheter inom den lundensiska kulturvärl-
den” för att höra deras mening. Professorn i slaviska språk Sigurd Ag-
rell hade varit nära vän till Siwertz under studenttiden i Uppsala och 
uppehöll sig utförligt vid minnena. Agrell var inte oväntat positiv och 
menade att det fanns ”något både befogat och riktigt i Siwertz’ krav på 
form och sammanhang i dikten”.

Agrell trodde sig veta att Siwertz främst tänkt på prosan. För egen 
del var han mer upptagen av den moderna lyriken, såg inget försonande 
i den och formulerade sig på det fördomsfulla sätt som var tidens:

Det kaotiskt sammanhangslösa har länge fått göra sig alldeles för 
brett i de sista årens versproduktion. Fältropet har varit att tjäna 

5  ”’Tor Hedbergs verk har den höga besinning som är diktens heder’. Sigfrid Siwertz om diktarens 
och kritikerns väg fram till ålderns harmoni. En kritikens lans mot nutidsdiktens förförelsekon-
ster”, Arbetet 21/12 1932, s. 7.

6  ”Nuets diktkonst en trasig mosaik, en psykisk röra. Siwertz maning till besinning är välbefogad. 
Uttalande för Arbetet om kritiken mot modärnistisk dikt”, Arbetet 24/12 1932, s. 1, 7.
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tiden – maskinkulturen, storstadsbullret, de stela linjerna, allt möj-
ligt sicksack, negermentalitet och diverse psykisk röra. Innehållet, 
som serveras, har varit en samling flisor och spånor, och formen 
har i regel tett sig som en optiskt beräknad uppställning av rader. 
Av ängsligt jäkt efter något uppiggande nytt för ögat har man läm-
nat örat lottlöst eller trakterat det med oväsen.

Agrell betonade starkt lyrikens släktskap med musiken och rytmens 
betydelse. Han fruktade att den aspekten var på väg att försvinna:

Kan modern funkisvers tonsättas utan att bli ett ännu värre ovä-
sen? Kan modern bildanhopning i radvis anordnad trycksvärta 
själsligt på ett hållbart sätt bevaras av en naturlig människa, vars 
språkminne främst är beroende av hörselsinnets fina instrument? 
Jag tvivlar.

Ännu starkare kritik kom från litteraturhistorikern Algot Werin. Hans kritik 
var djupgående och svepande: ”Han [Siwertz] har rätt i att det numera inte är 
besinning som aktas utan obehärskning, inte det genomtänkta och genomar-
betade utan det tillfälliga, raskt hasarderade, inte det friska och harmoniska 
utan det anfrätta och förvridna, inte det kosmiska utan det kaotiska.”

Werin höll fast vid sina gamla ideal och avvisade den moder-
na litteraturen över huvud taget: ”Till och med bluffen och svindeln 
tolereras och imponera, om de ha framgång.” Han såg ”ett slags esteti-
cism” i detta som orsakades av att ”religiösa och etiska värden spolie-
rats” och hänvisade till Tegnér: ”’Det obetydliga är till därföre att ej det 
stora finns, och det förvända får värde därför att det sanna saknas.’”7

Sist ut på julafton var konsthistorikern och författaren Ragnar 
Josephson. Han ställde sig inte, poängterade tidningens journalist, 
”helt oförstående till det nya, även om han tar avstånd från dess avar-
ter”. Han såg i delar av den unga litteraturen ”ett starkt behov av språk-
lig frigörelse och förnyelse” vilket resulterat i ”ett livligt experimen-
terande, där ofta experimentet, även det misslyckade, framställs som 

7  Esaias Tegnér, ”Elof Tegnér”, i Samlade skrifter. Fjerde bandet. Stockholm 1848, s. 10–19. Se s. 16.
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gott resultat”. Josephson såg i ”mycket av denna diktkonst” ett ”slags 
trasig mosaik av lösa ord” som slutar i ”det rena artisteriet”. ”Man har 
velat nå uttryck för det svårast gripbara, det undermedvetna, och i stäl-
let bara nått en ny esteticism”, menade han. Experimenterandet hade 
dock ”sitt berättigande” enligt Josephson, ”blott det av utövarna och 
av kritikerna framför allt stämplas såsom – språkliga övningar!”

Josephson var den ende som hade ett konkret exempel att utgå 
ifrån. Det var en av Pär Lagerkvists diktsamlingar, vilket bör vara Vid 
lägereld (1932). Josephson menade att den visade hur ”den besinning i 
omdömet, som Siwertz efterlyser, ibland svårt sviker”. Diktsamlingen 
innehöll, enligt Josephson, ”härliga ting bland mycket ofärdigt och lös-
ligt, likt pärlor på en slammig flodbotten”. Han ville dock inte frånkänna 
Lagerkvist rätten att ge den form han ville åt sina böcker, men det borde 
vara kritikerns uppgift ”att här icke endast blint anamma” utan säga ifrån:

Man blir onekligen desorienterad, när denna splittrade, ojämna 
diktbok av en ledande kritiker i sin helhet utropas som den största, 
som på decennier utkommit i Sverge. Inför dylik måttlös dyrkan 
av det ofärdiga kan väl maningen till besinning vara på sin plats.

Tidningen beklagade att man inte lyckats få tag på någon representant 
för ”den speciellt angripna parten” men lovade utrymme för genmälen 
i ”denna intressanta och aktuella kulturdebatt”.

Varje tid skapar sina egna diktformer
Den 28 december hade man emellertid fått tag på två representanter 
för den unga dikten, Eyvind Johnson och Karin Boye.8 De var båda 
även kritiker i Arbetet.

Johnsons synpunkter publicerades under rubriken ”Varje tid ska-
par sina egna diktformer”. Han hävdade med eftertryck att det fanns en 
korrespondens mellan den nya dikten, som Siwertz kritiserat, och den 

8  ”Nuets trasiga dikt bild av nuet självt. En ny epok skapar en ny dikt. Karin Boye och Eyvind 
Johnson ha ordet”, Arbetet 28/12 1932, s. 1, 3.
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nya tiden. ”Det är snarare livet själft, som är en trasig röra, det är trasigt 
och rörigt både psykiskt och socialt”, argumenterade Johnson. Om dikten 
”speglar detta, är den sann”, menade han. Om den dikt ”som pretenderar 
på att tjäna vår tid, inte speglar detta, är den osann, medvetet eller omed-
vetet förljugen”. Johnson hävdade att besinning kunde ha ”berättigande” 
om man syftade på de ”som gå in för sönderbrytande av gamla former 
endast för sönderbrytandets egen skull”. Han exemplifierade med ”de 
saligen avsomnade dadaisterna” eller ”några av de franska surrealisterna”.

Johnson menade emellertid att kritiken mot ”de svenska s. k. 
modernisterna […] sakna berättigande”. Inom ”dagens svenska litte-
ratur” hade den ”modernistiska riktningen” tillfört ”värden av friskhet 
och ursprunglighet, utan vilka den skulle vara mycket fattigare”. Gam-
la former bör överges menar ”hr Johnson”:

Om inte modern dikt tillfredsställer en tidigare epoks krav, så är 
inte detta märkvärdigare än att mycket av den äldre dikten och en 
föråldrad psykologi inte kan tillfredsställa de moderna diktarna. Att 
läsa dikter eller romaner av och om en förfluten epoks människor 
kan ha sitt stora intresse, men mycket större intresse ägnar man 
givetvis sin samtids människor, vare sig man möter dem på gatan, 
i sitt arbete eller i litteraturen. En skön dikt, den må vara aldrig så 
formfulländad, ger läsaren ingenting, om den inte på något sätt 
anknyter till läsarens eget speciella problem.

Johnson menade också att den aktuella kampen i samhället, som 
främst gällde ”fördelningen av de ekonomiska värdena och kulturvär-
dena”, utövade ”större dragningskraft än idkandet av estetiskt fullän-
dad poesiskrivning”. Johnson hoppades också på en förändring inom 
en snar framtid både vad gäller dikten och samhället: 

Den kapitalistiska epoken, vars slut vi nu hoppas närmar sig, har 
frambragt en stor och rik borgerlig litteratur; nu hoppas vi, att 
brytningstiden mellan ett kapitalistiskt system och en mera koope-
rativ och socialistisk framtid skall ge oss en socialt orienterad dikt-
ning, som speglar nuets människor. Varje tid skapar sina former, 
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även sina diktformer. Det är innehållet, som är det väsentliga; det 
är formen man skall förändra, icke innehållet som man skall tränga 
in i för trånga stövlar.

Karin Boye var lite mindre kategorisk i sin kommentar. Hon tyckte att 
det var ”allmänt hållna uttalanden” som det var svårt att säga något 
om. Hon menade dessutom att ett ”festtal” var ”olämpligt som diskus-
sionsinledning, eftersom de svävande ordalagen utan angiven adress är 
ett villkor för att de ska få en högtidlig prägel”. På en punkt ville hon 
”opponera” sig, nämligen Siwertz påstående att modernisterna betrakta-
de sammanhang som ”en föråldrad illusion”. Hon kände sig ”frestad att 
efterlysa någon enda författare, som accepterar det idealet”. Tvärtom, häv-
dade hon i vi-form, ”söka vi sammanhang, känslornas om inte tankar-
nas”. Utrymmet räckte dock inte för att reda ut frågan, istället hänvisade 
hon till sin essä ”Språket bortom logiken” i tidskriften Spektrum, och 
nöjde sig med att påpeka att om ”ideal och verklighet inte alltid sam-
manfalla, så är det knappast speciellt utmärkande för vår tids diktning”.9 
Hon såg det visserligen som ”mänskligt” att hålla fast vid ”formideal” 
som nya generationer avvisade, men det var ”inte vidsynt”.

Dikten bör vara ett verktyg
Dagen därpå anslöt sig också Rudolf Värnlund med ännu fler kritiska 
synpunkter på Siwertz tal.10 Han formulerade sig på ett sätt som låg 
nära Johnsons: Siwertz ”klagomål mot nutidsdikten” hade sitt ursprung 
i ”en förnimmelse av att den nya dikten liksom hela vår tid är så rik, 
så skiftande, så full av problem, att den förvillar”. Om det var så att 
”den unga generationen” saknade ”den höga besinning” som Siwertz 
förespråkade, berodde det, enligt Värnlund, på ”att den inte fattat sin 
uppgift på samma sätt”. Han trodde inte att den unga generationen 
gick in för ”bibehålla eller få människorna att älska redan fixerade kul-

9  ”Språket bortom logiken” publicerades i Spektrum 1932 och är omtryckt i Karin Boye, Det hung-
riga ögat. Journalistik 1930–1936, red. Gunnar Ståhl (Stockholm 1992), s. 29–36.

10  ”Nuets dikt fixerar nya uppgifter. – Befriande gärning för mera än hög besinning. – Rudolf 
Värnlund contra Sigfrid Siwertz”, Arbetet 29/12 1932, s. 5.
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turvärden eller humanistiska idéer”. Den var tvärtom inriktad på ”att 
skildra de problem, som den själv brottas med” och försökte ”åtmins-
tone”, som ett slags minimikrav, ”fixera de idéer, de förhållanden, de 
strömningar i tiden, som skapar konflikter och svårigheter för nutids-
människorna”. Om den lyckas med det, ”då har den utfört en positiv 
gärning”, menade Värnlund, ”även om den inte lämnat efter sig ett om 
olympisk besinning vittnande verk”.

Värnlund gick ett steg längre än Boye och Johnson och förde också 
fram en idé som han ofta återkom till under 1930-talet: ”dikten bör vara ett 
verktyg, tjänande samma ändamål som alla andra verktyg man använder 
inom industrin, inom vetenskapen – nämligen att göra tillvaron rikare och 
lättare för människorna”. Han avvisade alla former av tidlös, estetisk hem-
vist för dikten, istället hade den, eller borde ha, en direkt social uppgift, 
nämligen att vara ett verktyg för både individuell och kollektiv frigörelse.

Han gav också flera exempel på vad dikten skulle kunna utföra. Det 
första var att ”försöka befria oss från komplex och hämningar som psyko-
analytikerna” gör. Det andra hade en aura av den primitivism som upp-
trädde i svensk litteratur vid den här tiden och som han såg hos ”våra unga 
lyriker”: att ”göra andra uppmärksamma på den rika positiva glädje, som 
kan hämtas i sinnevärlden, ur accepterandet av nuet, arbetet och kärleken”.

Hans resonemang mynnade ut i det som var något av ett åter-
kommande tema i författarskapet under 1930-talet: ”framför allt an-
nat, den bör delta i arbetet på att fixera en ny social, inte bara en senti-
mental eller kristlig etik, den etik, som tar hänsyn till alla individuella 
konflikter, som vår nya tid och dess nya förhållanden skapar och som 
gör individerna olyckliga och nervförstörda”.

Värnlund avslutade med en deklaration om diktens uppgift i 
motsats till den besinning som Siwertz förespråkade i sitt tal:

– Ja, något mycket högre än någon som helst hög besinning anser 
jag det vara, om man med en bok kan få en människa att fatta 
meningen eller ödet i en social konflikt och nödvändigheten eller 
nyttan för henne själv att aktivt delta i omgestaltningen av förhål-
landen som hon lider av.
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Den vidgade klyftan
Årets sista dag publicerade Arbetet slutligen uttalanden av Erik Ask- 
lund och Ivar Lo-Johansson.11 Asklund drev motsättningen längre än 
någon av de andra, vilket tidningen i ingressen annonserade: ”en av de 
mera djärva och för en äldre diktargeneration säkerligen ganska utma-
nande representanterna för ’Nuets trasiga diktkonst’”.

Asklund var närmast oförsonlig och menade att man av ”en 
representant ur en äldre generation nästan väntar finna denna inställ-
ning”. Motsättningen var nu skarpare än tidigare, menade Asklund: 
”Skarpare än förr stå motsättningarna mot varandra”, och ”själva 
motståndet […] ger otvetydiga bevis härför”. För ”en betydligt yngre  
kollega”, menade Asklund, kunde det ”enbart verka glädjande”.

För Asklunds del var Siwertz angrepp ett slags krigsförklaring 
som fick sin förklaring i att motsättningarna mellan gammalt och nytt 
blev allt starkare:

– Att begagna tillfället vid en högtidlighet som den ifrågavarande, 
fortsätter hr Asklund, är ju dock att klart deklarera ett avståndsta-
gande som, sammanfallande med en äldre generations syn på dik-
ten, inte på något sätt eller med några möjligheter kan utjämnas. 
Här ha vi klyftan. Den vidgar sig mer och mer.

Han kunde inom ramarna för en intervju emellertid inte förklara ”di-
vergenserna i de olika generationernas uppfattning” men avgav dock 
”en subjektiv deklaration”. Den ”litterära ungdomen”, i den mån den 
”verkligen är ung, optimistisk, experimenterande, äkta och nydanan-
de”, hade ”för länge sedan” gjort klart för sig var ”rågången” går mellan 
de unga och de som debuterade i seklets början. Värdet av de olika 
litterära generationernas insatser skilde sig i grunden för Asklund:

Ett hederligt romanhantverk oavsett säkerheten, habiliteten, smi-
digheten och alla de orsaker, som i det stora, allmänna litterära 

11  ”En frisk fläkt av ungdom och tro i ny dikt. Romanhantverk väger lätt mot det nydanande”, 
Arbetet 31/12 1932, s. 1, 4.
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medvetandet befäst en position som Siwertz, väger dock, det vågar 
jag påstå, fjäderlätt mot en verkligt ny, frisk insats, där inga på-
verkningar skönjas, där man överallt kan spåra reflexerna från en 
stark personlighet, en varmt kännande människa med en fläkt av 
ungdom och tro, som länge nog saknats i vår litteratur. 

Asklund var mycket utförlig och menade att det även fanns ”sengånga-
re” i den samtida unga litteraturen, men ”viljan finns där också”. Men 
inte ens sengångarna ville ”enrollera sig i en gammal romanindustri”, 
de ville också ”upptäcka sig själv”. Asklund citerade André Gide för att 
understryka sin uppfattning, och han visade också att han därmed stod 
i förbindelse med det senaste inom den europeiska modernismen:

”Medan kritiken aldrig vågat sig ut på djupare vatten utan håller sig till 
den riskfria kustfarten, söka sig andra längre ut och förskräckas inte, 
om de också förlora land ur sikte. Ty dessa pråmfarare, som skrika 
att man gått förlorad så snart man försvunnit ur sikte, ha ännu aldrig 
upptäckt något nytt land.”

I citatet, hävdade Asklund, fanns innebörden i ”vad som menas med 
en ny generation” men ”uttryckt i en storartad symbol”. Den unga 
svenska diktningen, deklarerade Asklund självmedvetet, är ”ärlig, öp-
pen och personlig”.

Den egna erfarenheten
Sist ut bland de unga författare som kommenterade Siwertz angrepp 
på den unga litteraturen var Ivar Lo-Johansson. Presentationen var inte 
lika lockande som den var för Asklund. Han kallades, på grund av 
sina reseskildringar, ”den unga litteraturens farende Svend” och hade 
”genom ärligt och mödosamt sökande nått fram till en egen personlig-
hetsfärgad litterär gärning”.

Lo-Johanssons svar saknade Asklunds stridslust och inleddes 
med formella synpunkter. Han framhöll ”den skillnad, som av naturli-
ga skäl måste finnas mellan en akademis uppgift – omvårdnad av den 
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klassiska och halvklassiska litteraturen – och skapandet av nuets levan-
de, modärna dikt”. Han ville göra en strikt boskillnad mellan akade-
miens uppgifter och den unga litteraturen. De två kunde inte blandas 
utan ”att bägge parterna bli lite ledsna på varandras strävanden”:

Att i ett akademital ”slänga en känga” åt något så anspråkslöst som 
famlande ny svensk dikt, trodde jag f. ö. stod långt under vad en 
ledamot av Akademien ansåg förenligt med sin arbetsuppgift! Inte 
ens Akademiens medlemmar skulle väl så värst gärna se, att vi unga 
satte oss ned att skriva för att skriva Svenska Akademien till lags. Vi 
skriva naturligtvis utan att på minsta sätt snegla åt Akademiens håll.

Det viktigaste för Lo-Johansson var att han för egen del ville ge ut-
tryck åt sin ”egen erfarenhet, min egen längtan, som också är många 
andras längtan”. Han ville uttrycka det han menade var ”liv”. Om 
detta skulle medföra ”fattigdom” och ske ”under spefulla omdömen 
från de mest höga och besinningsfulla kritiker”, så var det ”säkerligen i 
mångas ögon […] fel”. Då skulle han ha gjort sig själv ”mest ont” men 
”samtidigt” gjort sig ”själv mest rätt”.

Lo-Johansson hävdade med eftertryck att det fanns en abso-
lut motsättning mellan alla krav som ställdes på litteraturen och det 
han såg som livet. Det kunde mycket väl vara så att hans ”liv” och 
hans ”dikts verklighet” saknar ”de harmoniska kompositionsformer, 
som det kräves av den”. Det kunde dock inte hjälpas eftersom ”det 
starkaste hos oss och det mest levande – låt oss som exempel nämna 
fruktan, kärleken, döden – följa ingendera någon ’hög besinning’”. 
Han avvisade också principiellt alla synpunkter på ”hur dikt bör vara”: 
”Den saken ger sig i de nödvändiga fallen självt. Den skall vara liv, det 
är det enda som bör fordras av den.”

Därmed var debatten avslutad, åtminstone i Arbetet. Tidning-
ens avslutande kommentar noterade att gränsen var ”skarpt marke-
rad mellan nytt och gammalt i våra dagars litteratur”. Den ansvarige 
journalisten behöll in i det sista sin neutralitet och menade att den 
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”siwertzska kritiken” – ”om befogad eller obefogad” – i alla fall hade 
haft ”det goda med sig, att den genom intressanta deklarationer från 
båda riktningarna ytterligare klarat upp begreppen och än starkare 
markerat skillnaden”.

Den här debatten har inte uppmärksammats förut. Den är in-
tressant i flera avseenden. För det första fick flera av de mest fram-
trädande yngre författarna komma till tals och deklarera sina åsikter. 
För det andra är det en punkt som tydligt markerar att Sigfrid Siwertz 
hamnat i motsättning till en yngre generation som dominerades av 
författare med bakgrund i arbetarklassen. Det är nog inte fel att säga 
att Siwertz efter inträdet i Akademien och polemiken med de yngre 
fick en annan ställning i den svenska litteraturen. Han blev en del av 
det litterära etablissemanget och upprepade sina teman och motiv i ett 
stort antal verk. Han vände sig mot det unga avantgardet, förtruppen, 
som i sin tur vände sig mot honom. För det tredje är det intressant 
att debatten inte gällde sociala synpunkter på litteraturen utan uteslu-
tande litterära frågor: borgerlig realism kontra modernism, tradition 
kontra experiment.
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LYDIA WISTISEN

“She undressed herself in front of the mirror”.  
Sigfrid Siwertz’s Portrayal of Women in the Short Story  
Collections Margot and Cirkeln
This article aims to shed new light on the early writings of Sigfrid 
Siwertz. It examines how Siwertz describes women in his first two 
short story collections: Margot (1906) and Cirkeln (1907). In his short 
stories, Siwertz both confirms and challenges stereotypical bourgeois 
and decadent gender roles. In the reformation of some of his female 
characters, Siwertz deviates from the femme fatale/fragile stereotypes 
of decadent aesthetics, moving towards more complex representations 
of women. This development may be regarded as a premonition of 
the ideological and literary change that Siwertz was about to undergo. 
After publishing Cirkeln, Siwertz changed his style and abandoned the 
decadent theme. The portraits of energetic, independent actresses or 
mothers he produced during this time heralded not only the more 
progressive (and less nihilistic) spirit of Siwertz’s later production, but 
also the new position of women in society.

MAGNUS ÖHRN

“Better Equipped Than Others? Georg’s Path to Manhood 
in Sigfrid Siwertz’ Novel Mälarpirater”
In this article I argue that Sigfrid Siwertz’s Mälarpirater (1911) is do-
minated by two main discourses. The first is Henri Bergson’s philo-
sophy of free will, as Siwertz conceives of it. The other concerns the 
construction of the boy, and derives from the idea of a distinct boy 
culture and the conception of the boy as a gentle savage, which, in 
Kenneth B. Kidd’s Making American Boys, is described as boyology, a 
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discourse comprising writing on boyhood across a variety of genres. 
The “boyologists” of the early twentieth century reworked themes and 
tropes they picked up from the American boy novel (Aldrich, Twain 
etc.). These writers primarily explored the idea of the wilderness of 
boys, a temporarily primitive period, as a necessary step in becoming 
a man. This is also an idea that pervades Mälarpirater, in which the 
different events that occur are described as essential in Georg’s deve-
lopment towards manhood. Simultaneously, this idea collides with 
Siwertz’s Bergsonian discourse, resulting in a division of the gentle 
savage into one, more well-behaved, individual (Georg) and a wilder 
one (Fabian). In explaining this division, Siwertz describes Fabian as 
a typical representative of the lower class, while Georg comes from a 
middle-class home, to which he returns in the end.

MART KULDKEPP

Siwertz as Activist. On Eldens återsken and World War I
Sigfrid Siwertz’s novel Eldens återsken is a fictional account of life in 
Stockholm during the first two years of World War I. At the same time, 
there is little doubt that the book is strongly influenced by the person-
al experiences of its author, who during the war years was a supporter 
of the so-called activist movement: an initiative for Sweden to enter 
the war as a German ally so that they can jointly reconquer Finland 
from Russia, thus re-establishing Sweden as a regional power. The nov-
el in many ways exemplifies Siwertz’s habit of using real Stockholm 
locations and treating his characters as representative types of certain 
kinds of mentality, and therefore offers valuable insight into the mind-
set of this little-known political group. The novel further contributes 
to a better understanding of Swedish responses to the First World War, 
useful for historians and literary scholars alike.
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Stinking Poison Flowers and the Royal Road of Capital.  
On Sigfrid Siwertz Selambs
Among the many books published by Sigfrid Siwertz, only a few have 
stood the test of time. One of them, the novel Selambs (1920), is based 
on a particular episode of land speculation in Stockholm. Despite de-
nials from Siwertz himself and from literary critics, the author based 
his novel on real episodes. It is also a tale of how an older form of 
accumulation of wealth is challenged by a new capitalism based on 
financial markets and the stock exchange. This kind of financial capi-
talism is identified with Jews in the novel. Although Levy is almost the 
only character in the novel with positive traits, he is at the same time 
identified as non-Swedish, despite being born in the country.

OLLE WIDHE

The Will, the Journey and the Adventure.  
On Sigfrid Siwertz Lata latituder
This article highlights the importance of travel literature as a genre in Sig-
frid Siwertz’s writings. During the 1920s, some critics regarded Siwertz as 
Sweden’s most prominent travel writer since the time of Carl Linnaeus 
(1707–1778). But Siwertz not only wrote cherished texts in magazines 
and books about his astounding adventures in faraway places such as 
the South Pacific, Indonesia, Australia, North America, and Ethiopia. 
He also played a vital part in the development of early documentary 
and ethnographic filmmaking in Sweden. Following the example of Ro-
bert Flaherty’s immensely popular Nanook of the North (1922) and Moana 
(1926), Siwertz embarked on an ethnographic expedition together with 
the experienced cinematographer Gustav Boge and produced travel-
logue films for both entertainment and educational purposes.

Traditionally the traveller is regarded as the embodiment of a mas-
culine identity; one who conquers, colonises and civilises. In this article, 
however, I analyse how Siwertz makes use of travel literature as an imperia-
listic genre, at the same time as he emphasises the ambivalent character of 
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the male encounter with colonised people during the interwar era. Using 
theories developed within the frameworks of postcolonial and gender stu-
dies, I thus demonstrate how his travel literature can be read as a site of 
conflict between interdependent imaginings of Nordic and foreign mas-
culinity, as well as between what is frequently considered to be one of the 
main tensions in his writings: the question of free will and adventure on 
one hand and the force of determinism and contemplation on the other.

ANNA FORSSBERG

Commercialisation of the Human and Humanisation of 
Commerse. On Sigfrid Siwertz’s Det stora varuhuset and 
Karin Boye’s Astarte
This article discusses Sigfrid Siwertz’s novel Det stora varuhuset (1926) 
in the light of Karin Boye’s novel Astarte (1931). In this novel, as in 
many of his other works, Siwertz portrays contemporary phenomena 
and the discussion centres on the way in which novels cater to or chal-
lenge the phenomena they represent, while it also draws on Jean Baud-
rillard’s notion of consumerism. The focus is on the way in which an 
older entrepreneurial economy and a new form of economic manage-
ment are represented in Det stora varuhuset, and on how the aesthetic 
and the economic are problematised in the novel. The portrayal of 
class in Siwertz’s novel is also considered. Significantly, Varuhuset 
Goldmans, the fictional department store, is based on Nordiska Kom-
paniet in Stockholm (designed by Ferdinand Boberg), which opened 
only eleven years before the publication of Det stora varuhuset. 

PETER FORSGREN

“I have told you, I’m a free man”. On Sigfrid Siwertz  
Jonas och draken as a Bildungsroman
This article analyses Sigfrid Siwertz’s novel Jonas och draken (1928), 
which was received as a major work of one of the most important 
contemporary Swedish novelists. The novel was generally read as a 
Bildungsroman, but an analysis of its hero, Jonas von Danckwart, and 
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his development shows that Siwertz’s novel starts where such a novel 
normally ends, with the hero’s integration in society. The main part 
of the novel instead describes Jonas’s growing disillusion: with the 
meaning of his work as an academic and as a leading journalist as well 
as with marriage, family and love. Jonas’s love affair with the physician 
and feminist Ann-Charlotte Keyser, which plays an important role in 
the novel, reflects the author’s relationship in the mid-1920s to Elin 
Wägner, who was a novelist from the same generation as Siwertz and 
one of Sweden’s leading feminists.

PER-OLOF MATTSSON

A Liberating Act Worth More than High Moderation
Sigfrid Siwertz was a very successful writer, and as he entered the 
Swedish Academy in 1932, his career as a writer peaked. But on that 
occasion he came into conflict with a younger generation of writers, 
often with a working-class background. He mastered them in his inau-
guration speech and told them to show high moderation. A number 
of them attacked him in the press. Younger writers oriented towards 
international modernism challenged an older, realistic form of litera-
ture. Siwertz continued for almost forty years to write one book after 
another, but he became more and more irrelevant.
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igfrid Siwertz (1882–1970) var en av det svenska 
nittonhundratalets mest framgångsrika författare 
Han publicerade ett sjuttiotal böcker och satt på stol 
fyra i Svenska Akademien från 1932 till sin död 1970. 
Boken vill spegla en författares uppgång och inträde i 

ett litterärt etablissemang som i och med den litterära modernis-
mens framträdande i början av 1930-talet blev alltmer irrelevant. 
Den vill kasta ljus över ett författarskap och ett författaröde som 
numera inte uppmärksammas annat än marginellt och som har 
många motsvarigheter i litteraturhistorien. Siwertz fortsatte att 
vara mycket framgångsrik och lovordad men tappade kontakten 
med de nya generationerna av författare.

Bland de böcker av Siwertz som analyseras finns hans mest 
kända verk, men också andra aspekter behandlas. Hur står 
sig hans verk i ett genusperspektiv? Hur förhåller sig Mälar-
pirater till pojkboken som genre? Vilken roll spelade Siwertz 
som aktivist i samband med första världskriget? Hur arbetade 
Siwertz i Selambs i förhållande till den samtida verkligheten? 
Varför använde Siwertz antisemitiska schabloner? Vad utmärker 
Siwertz som reseskildrare? Hur behandlas konsumtionssam-
hällets framväxt i Det stora varuhuset? Hur förhåller sig Jonas 
och draken till bildningsromanen? Slutligen beskrivs hur Siwertz 
konfronterades av yngre författare i samband med hans angrepp 
på modernismen i inträdestalet i Akademien 1932.
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