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1. Inledning

1.1. Introduktion

- Nej det är ingen thriller, det är en surrealistisk roman, sa jag.1

Så uttrycker sig Maja Lundgren om sin roman Pompeji (2001) i verket2 Myggor och tigrar (2007).

Båda  går  att  se  som surrealistiska  texter.  Faktum är  att  Lundgren  länge  varit  associerad  med

surrealismen,  till  exempel  som  översättare  och  som  redaktör  för  Stockholms  Surrealistgrupps

tidskrift.  Det  finns  något  automatiserat  och  fritt  associativt  i  romanernas  berättande  som  har

påtagliga textuella effekter. Effekterna sträcker sig även utanför texterna. Särskilt i fallet  Myggor

och Tigrar. Nästan en hel kritikerkår samlades för att kritisera verket och även författaren bakom.

Kritiken var väldigt negativ. Bland annat sågs texten som ett bevis för att författaren (personen,

människan) Maja Lundgren skulle vara psykiskt sjuk och kräva tvångsmässig vård på grund av det

hon skrivit.  Förmodligen påkallades  kritiken av att  hon i  texten omnämnde flera  namnkunniga

personer i kultursfären med namn och ofta i inte så positiva ordalag. Till kritiken bidrog, enligt min

mening, även den surrealistiska tekniken som vävde samman en slags ”inre” verklighet med en

”yttre”.  Trots  detta  nämndes  inte  mycket  om det  surrealistiska  arvet  i  texten  och  de  tekniker

hämtade därifrån och hur dessa fungerade i et självbiografiskt skrivande. De surrealistiska inslagen i

texten uppmärksammades dock inte och därmed missade kritikerna att Myggor och tigrar använder

en surrealistisk teknik tillsammans med ett självbiografiskt skrivande för att på ett väldigt givande

sätt  skildra  människors  vardag.  Till  exempel  används  paranoia  för  att  synliggöra  en  patriarkal

struktur  och den surrealistiska tekniken används för att visa hur hämmande och förtryckande det

kan kännas att leva i ett kleptokratiskt samhälle styrt av maffian – båda på ett unikt och intressant

sätt.  

Ett helt annat mottagande fick en annan av Lundgrens surrealistiska texter, nämligen ovannämnda

Pompeji, som är  objektet  för undersökning i  denna uppsats.  Romanen är,  i  den mest  generella

tänkbara beskrivning, en berättelse som rör diverse personers liv och vardag i staden Pompeji en tid

innan  den  kom  att  ödeläggas  av  ett  vulkanutbrott.  Insprängt  i  denna  berättelse  finns  även

diskussioner om politiken,  religionen, kulturen, språken, demografin och så vidare.  De livsöden

som skildras tillhör allt från högt uppsatta politiker och slavar till vulkanen Vesuvius själv och en

1 Lundgren, Maja 2007 Myggor och Tigrar, Albert Bonniers förlag, Stockholm; s. 355
2 Av förlaget kallat roman, även om Lundgren själv inte var överens om detta. 
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gladiatorspelstiger. Hela tiden avbryts faktaredovisningar för egna reflektioner, narrativ blommar ut

ur småskaliga observationer och allt detta sker fragmentariskt och huller om buller. Berättelserna

förmedlas med samma sorts automatiserade och fritt associativa känsla som i  Myggor och tigrar.

Men är istället baserad på observationer som gjorts i staden Pompejis ruiner. Trots liknande tekniker

som i Myggor och tigrar fick Pompeji inte samma negativa mottagande. Ingen tyckte att författaren

förtjänade sluten vård för att skrivit texten. Tvärtom togs den emot väl och blev även nominerad till

Augustpriset. Romanen rosades för dess sätt att levandegöra historien om ruinerna. Den fick även

positiv kritik för att skildra historien utan att, likt tidigare skildringar, bli okritiskt vördnadsfull –

men utan att vara respektlös gentemot människorna som skildras. Kritikerna var även positiva till

den humor och känsla av kaos texten ingav. 

Diskrepansen mellan hur romanerna mottogs gör mig intresserad av sättet de är berättade på och

sättet verkligheten skildras på. Det vill säga vilka konsekvenser den surrealistiska tekniken har för

skildringen  av  historien.  Jag  är  intresserad  av  Pompeji  och  ställer  frågorna:  Hur  förstår  någon

historien  som  använder  Pompeji  som  en  källa?  Eller,  kanske  snarare,  hur  förmedlar  romanen

historien och hur påverkar det den historia den förmedlar?  

1.2. Syfte och frågeställning

Fokus i min uppsats är hur historien skrivs i  Pompeji som en konsekvens av att den förmedlas

genom en surrealistisk teknik. I ett större perspektiv vill jag ansluta mig till debatten kring den stora

frågan om litteraturens sanningsanspråk. Finns det i fiktionen, i de mer avantgardistiska litterära

greppen och så vidare något som kan lära oss mer eller lära oss annorlunda än vad en mer objektiv

ingång hade gjort? Jag tror att en fruktbar utgångspunkt i frågan är att helt enkelt se vad och hur vi

lär oss i ett specifikt fall. Här handlar det då om vad vi lär oss om och hur historia skrivs i Pompeji.

På ett mer mikroskopiskt plan rör det sig om att motiveras av hur annorlunda Pompeji är jämfört

med hur man antar att en historisk roman bör se ut. Frågor väcks som följande: Varför avbryter

berättaren sig själv med jämna mellanrum under faktagenomgångar? Varför talar hon direkt till oss

när hon tror att vi ser problem i något hon gjort? Varför skriver hon antik historia med uppenbara

anakronismer?  Varför  är  romanen  såpass  vulgär?  Hur  är  dessa  människors/djurs/geologiska

formationers livsöden relaterade till historien? 

Sammanfattningsvis  kan  uppsatsen  formuleras  genom  följande  frågeställningar.  Den  ena  är

underordnad och är tänkt att leda in i den andra och huvudsakliga frågeställningen. Dessa lyder: Hur
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bör vi förstå Pompeji som en surrealistisk-historisk roman? Samt: Hur skriver Pompeji historia som

en konsekvens av den surrealistiska tekniken romanen använder? 

1.3. Teori

I och med surrealismens starka influens från psykoanalysen (och den  psykologiska forskning som

fanns tillgänglig under tiden då rörelsen var som starkast) finns det en stor risk att undersökningar

av  surrealistiska  texter  kommer  att  behandla  författaren  själv  som  person.  Det  automatiska

skrivandet gör anspråk på att vara en direkt länk från det undermedvetna, för att vara exakt en

specifik persons undermedvetna. Av flera anledningar vill jag hålla författarens person utanför min

undersökning. Några skäl till det är bland annat den patologisering Lundgren fått utstå, mitt intresse

för tekniken i sig samt att de fakta som är intressanta för min undersökning är historiska (och inte

biografiska). Trots detta är författarrösten en viktig aspekt i den surrealistiska tekniken och inte

något som kan ignoreras. Jag vill därför tala om en författare som bara är, för att tala med Wayne

Booth, en implicit sådan. Booth säger att: 

Whether we call this implied author an ʼofficial scribeʼ, or adopt the term recently revived by Kathleen

Tillotson – the author's ʼsecond selfʼ – it is clear that the picture the reader gets of this presence is one of

the author's most important effects.3

Det  är  denna  slags  pragmatiska  hållning  jag  kommer  hålla  till  min  syn  på  författaren  i  denna

uppsats.  När  jag  talar  om  en  författare,  och  hennes  lynne,  ideologiska  hållningar,

ärlighet/lögnaktighet, röst och så vidare, så talar jag endast om de viktiga effekterna av en författare.

Således använder jag termen implicit författare, eller bara författare, när jag behöver säga något om

författarfiguren. Termen är tänkt att peka på  den kunskap författaren kan tillföra en undersökning.

Det kan, generellt sett, vara sådant som till exempel författarens ideologiska hållning eller vilken

kunskap som är tillgänglig för författaren. Till exempel gör författaren i  Pompeji ofta antaganden

om vem läsaren av texten är. Det tror jag bör förstås som att det också placerar in författaren i en

position i samhället. Men eventuella resonemang om författaren och dess position i samhället görs

utan något som helst anspråk på att faktiskt vilja säga något om personen Maja Lundgren. Alltså

kommer jag, vad gäller hur författarrösten i Pompeji gör antaganden om sina läsare, tala om hur den

implicita författarens position klargörs genom hur hon förhåller sig till sin läsare – genom det som

hon antar om dessa.

3 Booth, Wayne C. 1961  The Rhetoric of Fiction, The University of Chicago Press, Chicago & London; s. 71
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Det  är  även  viktigt  att  klargöra  vad  det  är  jag  avser  med  begreppen  ”historia”  och

”historieskrivning”.  Först  och  främst  är  det  viktigt  att  påpeka  att  specifika  fakta  inte  ges

uppmärksamhet i min undersökning. Det är ju, trots allt, inte en vetenskaplig text jag intresserar mig

för  här.  Därför  är  det  också  viktigt  att  förstå  historieskrivning  mer  pragmatiskt  än  som direkt

faktaförmedlande. Mitt förhållningssätt knyter an till den gamla klyschan om att vi behöver kunskap

om historien för att inte upprepa våra misstag. Naturligtvis är det ett viktigt mål även för den mer

strikt  vetenskapliga  historieskrivningen  att  hjälpa  vägleda  våra  nutida  beslut.  I  en

historievetenskaplig introduktionstext uttrycks det att det är av stort intresse för historievetenskapen

att  jämföra  synerna  på  det  förflutna,  synerna  på  historien,  som  funnits  genom  tiderna.  Med

vetskapen om att historievetenskapen ständigt förändras är historikern egentligen intresserad av sin

egen tid.4 Jag kommer därmed att använda mig av en väldigt grundläggande och generell förståelse

av begreppet historieskrivning. Historieskrivning kommer i min förståelse vara en dialog som förs

med sättet vi förstått historien (här: totaliteten av händelser innan vår tid) och sättet som andra

förstått historien – tänkt att hjälpa oss att förstå och hantera vår egen tid.   

Uppsatsens  metod  kommer  främst  att  utgå  från  min  förståelse  av  historieskrivningsbegreppet.

Däremot  kommer  uppsatsen  inte  att  använda  sig  av  någon  specifik  modell  eller  mall  för  hur

historieskrivningstemat ska undersökas. Pompejis tekniker och anarkiska struktur gör det otympligt

att applicera specifika modeller och mallar på den och det är därför någon sådan inte kommer att

nyttjas.

1.4. Tidigare forskning

Två uppsatser som rör  Pompeji finns. Dels gör Ann Kangas (”Litterär humor i Maja Lundgrens

Pompeji samt  i  Filip  Hammars/Fredrik  Wikingssons  100  höjdare.  Sveriges  roligaste  ögonblick

genom tiderna –  En  komparativ  studie  av  utvalda  aspekter”,  2006)  en  komparativ  studie  med

Pompeji som ena parten där hon undersöker litterär humor i verket. Dels finns en undersökning av

Carl  Thanner  (”Främmandegöring  i  Maja  Lundgrens  Pompeji”,  2015)  som  behandlar

främmandegörande i Pompeji. Dessa uppsatser undersöker bara romanens historieskrivning perifert

och kommer därför inte att vara relevanta för min undersökning. 

4 Arnold, John H. 2000 History: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York; s. 16
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1.5. Disposition

Analysen kommer att börja med en undersökning av Pompejis genretillhörighet. Dels redogörs för

det surrealistiska arvet och dels för de konventioner som är del i den historiska romanen. Därefter

kommer jag att klargöra hur man kan förstå surrealismen och den historiska romanen i konjunktion,

trots de många motsägelser sammanslagningen innebär. Därefter kommer jag att redogöra för de

generella, återkommande dragen i  Pompeji. Det som kommer behandlas är romanens still, att den

ser  ut  som  en  fri  surrealistisk  monolog  och  hur  denna  stil  bidrar  till  det  återkommande

ifrågasättandet av historieskrivningens villkor. Därefter redogör jag för hur de faktiska historiska

skeendena  gestaltas  i  Pompeji.  I  denna  redogörelse  kommer  även  presenteras,  utöver

ifrågasättandet, hur  Pompeji är vägledd av en världsbild präglad av holism och demokratisering.

Tredje delen av analysen kommer ägnas nedslag i olika avsnitt av Pompeji för att visa vilken roll de

mer småskaliga redogörelserna har i romanen och dess historieskrivning. Till slut kommer jag att

sammanfatta och försöka visa hur en förståelse av den surrealistiska historieskrivningen i Pompeji

kan bidra till att bättre förstå frågan om förhållande mellan fiktion och verklighet i litteraturen. 

2. Analys

2.1. Om Pompejis genretillhörighet

I  det  följande  avsnittet  kommer  jag  att  gå  igenom det  som är  viktigt  för  att  förstå  Pompejis

genretillhörighet. Först kommer jag att redogöra för vad surrealismen är och dess historia. Därefter

kommer jag att gå igenom definitioner av den historiska romanen som genre och vilket genrens

syfte är. Till slut kommer jag att diskutera hur man bör förstå en en historisk roman som influerats

av surrealismen.

2.1.1. Om surrealismen

SURREALISM, subst. mask. Ren psykisk automatism genom vilken man i tal, skrift eller på annat sätt avser

att uttrycka tankens verkliga funktion. En tankens diktamen befriad från varje förnuftsmässig kontroll och

från varje estetisk eller moralisk beräkning. 

   ENCYKL. Filos. Surrealismen grundar sig på tron på en högre verklighet hos vissa associationsformer

som hittills försummats, på drömmens allsmäktighet och på tankens oegennyttiga lek. Den syftar till att

definitivt  störta  alla  andra psykiska mekanismer och ersätta  dem vid besvarandet  av livets  viktigaste
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frågor.5 

Surrealismen grundar sig i, som citatet ovan visar, på ett upphöjande av delen av vårt medvetande

som är  annat  än den förnuftiga – det  undermedvetna6.  Surrealismen var  en bred  och långlivad

rörelse, inom  konstformer som litteratur, konst, film och musik från 1920-7 till 1960-talen (med

detta sagt lever dess verkningar kvar än idag, som till exempel i objektet för denna uppsats). Som en

reaktion mot en alltför objektivt orienterad värld ville man inom surrealiströrelsen se drömmen

upphöjd till verklighetens status. Man såg drömmen som, dels en stor del av människans liv, men

även något av en hemvist för det sköna och fantastiska.8 Inom litteraturen skulle införlivandet av

drömmen i det vakna livet åstadkommas genom att automatisera skriften. Det innebar att man lät

”medvetandeströmmen flöda fritt, utan intellektets kontroll, utan hämningar och reservationer”9. I

praktiken försatte man sig,  oförberedd och utan förväntningar,  ensam med pennan i  hand, i  ett

translikt tillstånd och skrev så snabbt som möjligt ner text.10 Den automatiska texten var tänkt att

vara en produkt av drömmande, av det undermedvetna. Förutom det egenvärde man såg i drömmen

och  drömmandet  fanns  det  även  ett  slags  emancipatoriskt  och  frihetstörstande  syfte  bakom

surrealismen. Det mänskliga, medvetna, tänkandet sågs som hämmande och inskränkande av det

verkligt fria som fanns i det undermedvetna. I ett litterärt perspektiv kunde det hämmande handla

om att det fastställs normer för korrekt språk, vad som är estetiskt vackert, vad som är moraliskt

gångbart  att  skriva om och så vidare – något  som surrealisterna menade skulle  brytas  ner  och

ifrågasättas.11

Konkret tog sig surrealismen form av ett särpräglat bildspråk som kom att känneteckna processen

att befria tanken samt föreningen av dröm och verklighet. André Breton, som var surrealismens

surrealismens  förgrundsfigur,  hade,  influerad  av  Pierre  Reverdy,  en  tanke  om bilder  att  de  var

produkter av en en medvetande process där två, mer eller mindre, relaterade ting förs samman. Ju

mindre relaterade tingen är desto starkare är bildens poetiska kraft. Automatismen ansågs producera

5 Breton, André 2011 [1924] ”Surrealismens manifest” övers. Lars Fyhr i Breton, André 2011 Surrealismens manifest,
Sphinx, Göteborg; s. 46f.

6 De var influerade av Freuds idéer om att en stor del av vårt psykiska liv är för otillgängligt för vårt medvetande. 
(Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar 2015 Litteraturens historia i världen: sjätte upplagan, Studentlitteratur, Lund; s. 
518)

7 Dock har viss revisionism från surrealisterna gjort att även äldre konstnärer och författare uppfattats som 
surrealister.

8 Breton 2011 [1924], s.30ff.
9 Olsson & Algulin 2015, s. 518
10 Breton 2011 [1924], s. 51f.
11 Breton, André 2011 [1930] ”Surrealismens andra manifest” övers. Lars Fyhr i Breton, André 2011 Surrealismens 

manifest, Sphinx, Göteborg; s.85f.
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bilder som hade en väldig stor poetisk kraft.12 Ett exempel är en drömbild som länge bet sig fast i

Bretons medvetande. Han hade i sömnen föreställt sig ”[…] en man som klippts mitt itu av ett

fönster […]”13. Keith Aspley summerar vilka slags bilder Breton föreslog som surrealistiska: 

”Surrealist images that Breton drew up in his 1924 manifesto, including ʻapparent contradiction,ʼ blends

of  the  abstract  and  the  concrete,  images  of  a  ʻhallucinatory  order,ʼ  and  ʻnegation  of  an  elementary

physical property.ʼ”.14 

Mer specifikt använder Breton följande exempel från Robert Desnos: ”I Rrose Sélavys sömn finns

en dvärg som stiger upp ur brunnen för att äta sitt bröd om natten”15 Syntaktiskt korrekta meningar

med ett innehåll som verkar ologiskt eller onaturligt är karaktäristiska för det poetiska bildspråket

inom surrealismen. I litteraturen var det möjligt att både förena den surrealistiska bilden och den

surrealistiska metoden. Problemet för konstnären ligger i att denne var tvungen att  använda sitt

förnuftiga medvetande för att producera surrealistiska bilder i måleriet. På grund av att medvetandet

deltar är det inte en form av automatism, alltså frigörs inte det undermedvetna. Ett paradigmatiskt

exempel  på  surrealism  i  praktiken  är  det  stilbildande  verket  Les  Champs  magnetiques  (De

magnetiska  fälten,  1920)  av  André  Breton  och  Phillipe  Soupault  –  ofta  ansett  som det  första

surrealistiska verket.16 Enligt David Gascoynes introduktion till bokens engelska översättning var

det viktigt att det inte låg någon redigeringen bakom det som senare publicerades som Les Champs

Magnetiques:  ”The first priniciple ruling the production of   Les Champs Magnétiques was that

none of its words phrases or sentences, once having found their way to paper through the author's

intermediary,  were  to  be  in  any  way  altered  or  improved”17.  Avsaknaden  av  redigering  är

anledningen till att Les Champs Magnetiques ses som en verkligt automatisk text; till skillnad från

tidigare texter som ansågs vara relaterade till surrealismen som till exempel Lautréamonts verk. 

Det fanns även en politisk målsättning bakom surrealismen. Man vände sig mot:

[…] framförallt mot religionens hämmande funktion, dess undertryckande av driftslivet, dess deformation

av livskänsla och livsglädje. Vidare slog man ned på familjeinstitutionen […] mot arbetet […] Friheten

blev det yttersta mål som samhällskampen skulle sträva efter.18 

12 Aspley, Keith 2010 Historical Dictionary of Surrealism, Scarecrow Press, Lanham [Md.]; s. 7
13 Breton 2001[1924], s. 42
14 Aspley 2010, s. 19
15 Breton 2001 [1924], s. 62
16 Olsson & Algulin 2015, s. 517
17 Gascoyne, David 1985 ”Introduction” i Breton, André & Soupault, Phillipe The Magnetic Fields: translated by 

David Gascoyne 1985, Atlas Press, London; s. 15
18 Olsson & Algulin 2015, s. 518
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Det  finns  dock  anledning  att  se  frihetssträvan  mer  som en  målsättning  än  något  som faktiskt

praktiserades. Ett problem med det var det centralstyre av rörelsen som Breton försökte upprätta.19

Det fanns en hel del interna konflikter, särskilt vad gällde de politiska riktningar rörelsen skulle ha.

Surrealismen andra manifest, till exempel, består till en stor del av påhopp på tidigare medlemmar

av surrealiströrelsen som Breton hade konflikter med, ofta av politiska skäl (Breton var övertygad

kommunist).  Surrealismen  var  heller  inte  öppen  för  alla.  Bland  de  som  inte  fick  ta  del  i

surrealiströrelsen var kvinnorna. Det var överhuvudtaget väldigt få (inga nämnda i det ursprungliga

manifestet)  kvinnor  som deltog  i  rörelsen,  även  om flera  influerats  av  den.  Ett  nyckelarbete  i

forskningen  om  surrealismen  är  Xavière  Gauthiers  Surréalisme  et  sexualité  (1971)  där  hon,

influerad av Simone de Beauvoir,  kritiserar bilden av kvinnan inom surrealismen.20 Hon menar att

gestaltningen av kvinnor inom surrealismen har: ”ranging from the innocent child-woman to the

devouring  praying  mantis  […]  Gauthier  states  explicitly  that  ʻthe  surrealist  woman  is  a  male

construct,ʼ”21.  Lundgren  själv  beskrev  det  som att  surrealismen  är  lika  mycket  patriarkal  som

samhället i stort och att kvinnorna inom surrealismen mer kom att få roller som ”fälthoror”. 22 Med

andra ord finns det all anledning att se surrealismens frigörande målsättning som misslyckad.  

2.1.2. Om den historiska romanens genrekonventioner

Den historiska romanen kan ses som en hybridform. Förenklat handlar det om ett berättande där

fiktiva karaktärer och händelser vävs samman med historiska karaktärer och händelser.  Därmed

görs  anspråk  både på att  berätta  en historia och att  berätta  historien.  Richard  Maxwell  gör  en

värdefull poäng i att förklara att det historiska berättandet skiljer mellan att berätta den ”partikulära”

och den ”hemliga” historien, vilka är de historieskrivningsformer som oftast uppträder i historiska

romaner23:

The term ”particular history” became a standard feature of discussion in seventeenth- and eighteenth-

century historiographical  handbooks.  The particular  historian  traces  the life  of  a  town,  a  country,  or

especially a renowned figure, often reproducing original documents too specialized for the purpose of

general or universal history.24

19 Olsson & Algulin 2015, s. 519
20 Watz, Anna 2012 ʻʻA Feminist Libertarian Aesthetic”: Angela Carter and Surrealism (diss.) Uppsala universitet, 

Uppsala; s. 16, 20
21 Watz 2012, s. 21
22 Lundgren, Maja 1998 ”Pappas knä” i Stora saltet nr 8 jan. 1998 s. 30-32, Surrealistförlaget, Stockholm; s. 30ff.
23 Det finns även så kallad "generell historia" där man applicerar en väldigt vid blick på historiska processer, till 

exempel för att kunna tala om den industriella revolutionen i Europa eller någon annan händelse av den storleken.
24 Maxwell, Richard 2009 The Historical Novel in Europe, 1650-1950, Cambridge University Press, New York; s. 13f.
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”Secret history, by contrast, is a term borrowed from Procopius […] As adapted by popular historians,

above all, Antione Varillas, secret history uses hidden personal motiver or characteristics to clarify the

meaning of conspiracies or other struggles for political and military power.25

I den historiska romanen kan dessa former av historieskrivning verka tillsammans, dels i narrativets

och dels i historieskrivningens tjänst. Med hjälp av det fiktiva berättandet finns det en möjlighet att

levandegöra och mer intimt förmedla hur samhällen och personer från förr kan ha sett ut och verkat.

Å andra sidan kan historiska fakta används som ett  sätt  att  göra karaktärer mer komplexa.  Till

exempel kan ett livsöde invävt i den franska revolutionen göras mer begripligt i och med att läsarna

redan bär  med sig en bild  av de historiska händelserna i  fråga.  Karaktärens  livsöde kan sedan

användas för att närmare undersöka generella frågor som till exempel hur människor hanterar kriser.

Historieskrivningen och det fiktiva berättandet i den historiska romanen är tätt sammanvävda och

kan inte läsas skilda från varandra. Därmed utgör den en hybridform. Bland genrens pionjärer, i den

västerländska traditionen finns exempelvis Madam de Lafayette, Walter Scott och Victor Hugo.  De

använde  kunskap  om  historien  för  att  förstärka  sina  karaktärers  öden.  Karaktärernas  öden

sammanvävdes också med historien för att ge perspektiv på hur den skulle förstås.

Den historiska romankonsten har under dess långa historia haft många syften. Birthe Sjöberg i Den

historiska  romanen  som  vapen:  Viktor  Rydbergs  Fribrytaren  på  östersjön  och  hans

ungdomsjournalistik  (2005)  presenterar  olika  sätt  att  kategorisera  historiska  romaner  för  att

tydliggöra vilken funktion de har..  Den första uppsättningen kategorier, där Sjöberg följer Hans

Granlid och Georg Lukács, visar den historiska romanens funktion som dels en slags obildad och

förskönad bild av det förflutna, som  bärandes en nationalistisk funktion där man i det förflutna

hittar en nationell identitet och en spegling av samtida problem med hjälp av det förflutna.26 En

annan  kategorisering  av  den  historiska  romanen  gör  Sjöberg  genom  att  presentera  ett  antal

funktioner, identifierade av Torsten Petterson: 

Den första förmågan är att erbjuda underhållning och exotism, den andra att belysa författarens egen tid,

den tredje att ge intryck av kunskap, den fjärde att vara nationell, den femte att konstruera lagbundenhet i

historien och den sjätte, slutligen, att underbygga och förstärka samtida värderingar.27

 

Med andra ord så finns det också en hybriditet i den historiska romanformen mellan det politiska

och samhällsskildrande – men även det rent underhållande och kommersiella. Med detta sagt så är

25 Maxwell 2009, s. 14
26 Sjöberg, Birthe 2005 Den historiska romanen som vapen: Viktor Rydbergs Fribrytaren på östersjön och hans 

ungdomsjournalistik, Gidlunds förlag, Hedemora; s. 17f. 
27 Sjöberg 2005, s. 18f.
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den  historiska  romanformen  något  som överensstämmer  med  det  jag  ovan  presenterat  som en

definition av historieskrivning. Genomgående är tiden vid vilken den historiska romanen är skriven

närvarande, mycket mer närvarande än tiden som romanen skildrar.

Länge var det romanformen starkt förknippad med den historieskrivning som gjorde anspråk på att

vara mer vetenskaplig.2829 Att vi till  exempel ser historien som en helhet, snarare än en samling

fragmenterade händelser, är en konsekvens av synen på historien som en berättelse. Det är alltså

viktigt att förstå att en mer generell syn på historieskrivning gör det tydligt vilken stor roll den

historiska romanformen haft för hur vi använder det förflutna för att förstå och konstruera vår egen

tid. Men även om stycket innan får det att låta som om att den historiska romanen endast är ett

förklätt sätt att behandla sin samtid är denna sorts berättande nödvändig för att vi ska erhålla någon

form av narrativ förståelse, på gott och ont, av det förflutna. Därför kan man inte se den historiska

romanen  som  endast  ett  samtidsdokument,  där  det  historiska  innehållet  är  helt  perifert.  Den

historiska romanen är ett dokument som deltar i historieskrivningen, men på ett sätt som är starkt

präglat av sin samtid. 

2.1.3. Om den historiska romanen i konjunktion med surrealismen

Viktigt  att  påpeka är att  redogörelsen ovan främst  behandlat historiska romaner  fram till  första

halvan av 1900-talet. Därför är det nödvändigt att modifiera definitionerna av en historisk roman för

att  det  bättre  ska  passa  uppsatsämnet  i  fråga.  I  sin  bok  om Viktor  Rydbergs  Fribrytaren  på

Östersjön Lägger Birthe Sjöberg fram några krav som en historisk roman behöver uppfylla:

[…] måste de grundläggande händelserna och uppgifterna vara historiskt förankrade, det vill säga bygga

på historiska händelser, annars blir berättelsen inte trovärdig. Namnet på Sveriges regent måste stämma.

Likaså namnet på ledande adelssläkter och biskopar. Med andra ord: vissa grundläggande uppgifter som

framförs måste bygga på historiska uppgifter. Andra mindre kända personer, uppgifter eller händelser

behöver  inte  nödvändigtvis  vara  historiska.  […]  Var  gränsen  går  för  det  tillåtna  måste  avgöras  från

berättelse till berättelse – och inte minst från läsare till läsare.30

Det är alltså något oklart  vad i  en historisk roman som behöver vara förankrat i historien.  Det

viktiga är att skapa ett trovärdigt förhållande till läsaren vad gäller hur romanen förmedlar historien.

Välkända  fakta  kan  inte  ändras  medan  mindre  kända  kan.  Mer  historiskt  belästa  läsare  kan

28 Maxwell 2009, s. 11
29 Sjöberg 2005, s. 26
30 Sjöberg 2005, s. 25
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acceptera mindre än vad de mindre belästa kan. 

Christer  Öhman  tar  upp  en  annan  poäng  vad  gäller  kraven  man  ställer  på  historiska  romaner,

nämligen:  ”[…]  ett  gammalt  problem.  Distinktionen  mellan  historikern,  som skildrar  vad  som

faktiskt  har hänt, och diktaren, som skildrar det som  skulle ha kunnat hända […]”31. Kraven på

trovärdighet mildras ännu mer. Sanningsanspråken kan alltså uppfyllas enbart kontrafaktiskt. Kravet

på beläsenhet  hos  läsaren kräver  nu också en förmåga att  kunna värdera huruvida en historisk

händelse hade varit möjlig. Läsaren behöver kunna ta ställning i frågor som till exempel om den

franska  revolutionen  hade  hänt  utan  stormningen  av  Bastiljen.  Detta  knyter  an  till  en  annan

iakttagelse  Sjöberg  gör  som  åtminstone  krymper  möjligheterna  för  de  kontrafaktiska

historieskrivandet något: 

Inget tyder på att Fribrytaren på Östersjön är en sciencefictionberättelse. Därför hade det varit svårt att

acceptera uppgifter och händelser som strider mot naturlagarna. I den historiska berättelsen går solen upp

i öster, kvinnorna föder barn och vikarna är isbelagda under vintrarna.32

Vad jag ser som viktigt i denna iakttagelse är det att det i den historiska romanen måste inträda

någon slags verklighetskänsla. Effekten av texten ska vara en realistisk sådan, förväntningar på hur

en verklighet och ett samhälle uppträder måste uppfyllas. Kraven på en historisk roman är därmed

att den har ett förhållande till läsaren där den framstår som trovärdig. Trovärdigheten är dock en

annan än den psykologiska som en realistisk berättelse kräver. Det som måste vara trovärdigt är

förhållandet mellan historiska händelser och deras orsaker samt berättelserna och den historia som

orsakar dessa. Pompeji är en historisk roman som ifrågasätter och utmanar den här typen av krav på

sanning och trovärdighet. 

Problemet med den surrealistisk-historiska romanen är att det för den är svårt att uppfylla även de

svagaste kraven på sanning och trovärdighet. Surrealismens ideal handlar om att frigöra sig från

krav och normer om ”god smak”. Att  skrivandet underkastas av historiska fakta och formas av

dessa, utan möjlighet att distansera sig från dem, är direkt motsatt vad surrealisterna vill med sin

-ism. Det verkar därför som självmotsägande att tala om en surrealistisk-historisk roman. Och med

det som Breton benämner som”absolut surrealism”, det vill säga det helt automatiska skrivandet, i

åtanke så är genretillhörighet i sig illegitimt.33 Däremot talar även Bretons manifest om partiell

31 Öhman, Christer 1991 Den historiska romanen och sanningen : historiesyn, värdestruktur och empiri i Georg 
Starbäcks historiska författarskap Uppsala universitet, Uppsala; s. 9

32 Sjöberg 2005, s. 25
33 Breton 2011 [1924], s. 47
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surrealism. Han nämner flera författare och ger dem beskrivningar som surrealister: i elakhet, när

han inte är dum, i det förflutna, i stämningar och så vidare. Han beskriver dock att ”hos var och en

av dem kan jag urskilja ett visst antal förutfattade idéer som de – på ett mycket naivt sätt – höll fast

vid.”34 . Det är alltså möjligt,  trots Bretons negativa tankar om detta, att applicera surrealistiska

principer på annat skrivande än det fullständigt automatiska.  Den surrealistiska-historiska romanen

kan ses om exempel på detta, som surrealism i berättande historieskrivning. Simon Baker använder

första  kapitlet  i  sin  undersökning  Surrealism,  History  and  Revolution,  en  bok  som  behandlar

surrealismens förhållande till revolutionen, till att gå igenom hur surrealisternas historieskrivning

sett ut. Han hänvisar till ett antal exempel från surrealistiska skrifter som kommenterar historien och

finner  återkommande  drag  som  gör  det  möjligt  att  karaktärisera  den  surrealistiska

historieskrivningen.  Återkommande  drag  som:  anti-positivism,  varierat  urval  i  vilka  historiska

händelser  som skildras,  ingen  rädsla  för  revisionism,  målande  av  historien  bildligt  snarare  än

bokstavligt och så vidare.35 Detta är drag som onekligen dyker upp i Pompeji. Bakom dessa drag i

Pompeji verkar även ligga en slags surrealistisk, automatisk teknik. För att uttrycka mig bildligt är

det  som att  att  någon  spenderat  en  väldigt  lång  tid  med  att  endast  läsa  om,  höra  om och  se

information om, i det här fallet, en historisk period för att sedan sättas ner på en stol och beordras

att prata. Alternativt att skriva ner samma persons alla drömmar efter perioden då denne förkovrat

sig  i  historien.  Det  finns  därmed  ett  slags  kausalt  samband  mellan  historiska  fakta  och

historieskrivningen  i  den  surrealistiska-historiska  romanen.  Innehållet  i  romanen,  det  som ska

utredas som trovärdigt eller ej av läsarna, är de berättelser, reflektioner, redogörelser och så vidare

som är produkter av historiska fakta. Det realistiska ligger i huruvida det som finns i romanen är

produkter  av  verkliga  fakta  och  huruvida  de  är  verkliga produkter  av  historiska  fakta.  Är  det

realistiskt, trovärdigt, att reflektera såsom som författaren gör i  Pompeji över de historiska fakta

som ligger till grund för romanen betyder det att kraven på en historisk roman har blivit uppfyllda. 

Det är också viktigt att påpeka att Pompeji är en text som uppkommit långt efter den ursprungliga

surrealiströrelsen; som en del av en rörelse som också uppkommit  långt  efter  den ursprungliga

surrealiströrelsen. Lundgren tillhörde, som nämnts ovan, Stockholms surrealistgrupp som var aktiva

under 90-talet.  I  en redogörelse för surrealismens betydelse för samtiden i deras tidskrift  Stora

saltet uttrycks följande:  

Men vad är surrealismen i den yttersta tiden? Då och då blir vi besvikna och vill förkasta dess begrepp;

automatismen,  den  objektiva  slumpen,  det  absoluta  avvikandet,  kärleken  bortom  allt  förnuft,  osv;

34 Breton 2011 [1924], s. 47
35 Baker, Simon 2007 Surrealism, History and Revolution, Peter Lang, Bern; s. 25-63
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antagligen för att vi en gång tagit dem till oss som om de vore lösningar. […] De surrealistiska begreppen

löser ingenting, men de fortsätter att utgöra zoner där något intressant kan uppstå. […] 

[…] Det enda vi har att komma med, förutom ett teoretiskt och politiskt gnäll som kan vara ett gott snäpp

brutalare än andras, är en anspråkslös påminnelse om att det som kan vara glimtar av ett mänskligt sätt att

leva;  leken,  kreativiteten;  världens  återförtrollning  i  förälskelsen  och  den  objektiva  slumpen;  det

outsinliga tjatet från drömmarna och automatismen. Och kanske kan vi med denna tidskrift sätta myror i

huvudet på en eller annan halvdöd marsvinshjärna (oss själva inte uteslutna),  plantera en eller annan

rubbning eller kortslutning. 

[…]  Surrealismen i  den yttersta tiden:  oresonlig,  kompromissande, konspiratorisk,  förvirrad, enfaldig,

blodtörstig.36

Vad Stockholmssurrealisterna reagerar mot i denna text är ett nyliberalt samhälle där människor ses

som varumärken och tvingas in i en tillrättalagd vardag. Samtidigt är inte surrealismen en lösning

på problemet, då det inte finns någon möjlighet att föra samman drömmen och verkligheten. Om de

tidigare  surrealisterna  var  motiverade  revolutionärer  är  Stockholmssurrealisterna  mer  som

gerillakrigare  vilka  är  kvar  på  ett  redan  förlorat  slagfält.  Men,  de  ser  fortfarande  ett  värde  i

surrealismens förmåga att störa och bryta upp, med hjälp av det som som kan tyckas ologiskt och

irrationellt. Jag tror att en sådan världssyn är viktig att ha i åtanke för att förstå hur en surrealistisk-

historisk  roman  som  Pompeji bör  läsas.  Relationen  till  läsaren,  och  samhället,  är  medvetet

antagonistisk.  Romanen  ska  bjuda  motstånd  och  förvirra  en.  Den  ska  bjuda  motstånd  mot

historieskrivningen och förvirra historien. Att läsa den surrealistisk-historiska romanen Pompeji är

att acceptera att bli störd, stött och förvirrad samt att då och då tvingas parera attackerna mot en.

Men man får  inte  heller  glömma att  det  är  tänkt  att  romanen ska väcka nya  tankemönster  om

historien hos oss. 

2.2. Generella drag i Pompeji

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom de generella sätten på vilka Pompeji gör sin surrealistiska

historieskrivning. Det kommer alltså att handla om återkommande drag i romanen i vilka författaren

skildrar historien kring Pompejis förstörelse.

Pompeji som verk har en speciell sorts tvetydighet. På ytan verkar det vara en väldigt fragmenterad

36 Berg, Aase & Forshage, Mattias 1996 ”Surrealismen i den yttersta tiden” i Stora saltet nr 5 sept. 1996 s. 1-2, 
Surrealistförlaget, Stockholm; s. 2
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text som gör plötsliga utsvängningar till sådant som tillsynes är orelaterat.  Både strukturellt och

idémässigt verkar den dock framhålla en slags holism där de mest småskaliga specifika samspelar

med det mest storskaliga och generella utan några egentliga hierarkier. En analys och undersökning

av  romanen  kommer  oundvikligen  att  bära  spår  av  detta.  Förhoppningsvis  kommer  min

sammanfattning  och  slutsats  visa  hur  texten  hänger  samman  utan  att  undersökning  blir  alltför

fragmenterad. 

Först kommer ett avsnitt där jag går igenom de tekniska aspekterna av hur Pompeji framställs, det

vill  säga  den  surrealistiska  tekniken.  Därefter  kommer  jag  att  gå  igenom hur  Pompeji skriver

generell och specifik historia.  Det vill  säga hur romanen förmedlar de stora och små historiska

händelserna. Jag kommer även visa hur romanen väver in sitt politiska innehåll och sin världsbild i

dessa.  Redogörelserna i  detta avsnitt  är  tänkta att  visa  upp visa hur romanens historieskrivning

karaktäriseras av att hela tiden ifrågasätta de villkor den sker på och dels också hur den holistiska

och demokratiska världsbilden syns i romanen. 

 

2.2.1 Pompeji som surrealistisk monolog

Som beskrivet ovan ser Pompeji nästan ut att vara en monolog. För att upprepa bilden – det är som

om att en vanlig svensk person tvingats ta del av ofantliga mängder information om Pompeji för att

sedan sättas på en stol, med en publik framför sig, och tvingas att oavbrutet prata om ämnet. Det är

denna stil som tydliggör Pompejis arv från den surrealistiska traditionen, då särskilt automatismen.

Återigen vill jag påpeka att Pompeji inte är ett exempel på absolut automatism.37 Den är alldeles för

begränsad för detta. Kanske främst ligger begränsningen i hur romanen i stort håller sig till endast

ämne.  Men  även  att  den  för  det  mesta  består  av  fullt  begripliga  meningar  och  inte  bara  av

surrealistiska bild-krockar. 

Jag skulle vilja påstå att man i Pompeji bör tolka in en automatism som är, om inte lika optimistiskt

revolutionär, så ändå mer ärlig inför sina tillkortakommanden än de ursprungliga surrealisternas.

Författarrösten visar hela tiden spår av att hur den är påverkad av omvärlden och att tankeflödet inte

är helt fritt. Det finns mer av ett samspel mellan det surrealistiska och det realistiska i hur Pompejis

specifika automatism ser ut. Snarare än att surrealismen uppenbarar sig genom dess traditionella

37 Eftersom att jag i denna uppsats inte intresserar mig särskilt för verkets uppkomst och hur det faktiskt skrevs 
kommer jag inte att behandla detta. Däremot vill jag påpeka att det såklart är fullt möjligt att romanen uppkommit 
genom att författaren medvetet försökt efterlikna automatskrift och/eller att den har gått igenom noggrann 
redigering. 
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bildspråk lyser den i Pompeji igenom i ett ofta väldigt talspråkligt uttryck som är i starkt kontrast

till hur obegripliga de traditionella surrealistiska bilderna ofta varit för det sunda förnuftet. Det finns

dock  exempel  på  mer  renodlade  surrealistiska  språkbruk.  Ett  exempel  är  användandet  av  den

ordspråks-klingande raden ”med illa dold näver har även björken sina fläckar”38. Frasen ”illa dold

näver” dyker flera gånger upp i romanen och verkar, baserat helt på kontext verkar den vilja säga att

man försöker dölja någon form av ilska eller fulhet. Det surrealistiska häri består i krocken mellan

två  stämningar  i  bilden,  dels  frasens  folkliga  struktur  och  dels  det  att  den  är  främmande  och

obegriplig.

Ett starkt brott från den absolut automatiska traditionen är Pompejis förhållande till sin genre. Dels

att den håller sig till ett ämne, men även hur den historiska romangenrens konventioner läcker in i

texten. Kärlekshistorien har ofta fungerat som en drivkraft för många kända historiska romaners

händelseförlopp (till exempel hos Walter Scott och Madame de Lafayette). De öden som fabuleras

fram  i  Pompeji verkar  nästan  tvings  in  i  romantiska  situationer.  I  en  sektion  beskrivs  ett

kärleksförhållande mellan en kvinna och hennes slav och vilka svårigheter de får gå igenom på

grund av deras sociala status och hur i allmänhet slavar och deras mästare förhöll sig till varandra.39

Deras kärlek besegrar denna sociala klyfta. Dock slutar historien: ”Men sen sen fick Julia syn på ett

förtvinat  fikonträd,  vilket  hon  tolkade  som  ett  mycket  dåligt  omen.  Då  lät  hon  lönnmörda

[slaven].”40. Flera gånger löses kärlekshistorier upp på ett plötsligt eller rentav löjligt sätt. Det finns

också en  motsättning  i  att  kärlekshistorierna  både  parodieras,  men ändå införlivas  i  den  större

handlingen. Berättelsen om vulkan som beskrivs i avsnitt 2.3.3. är ett exempel. Därav tolkningen av

kärlekshistorien som ett läckage från den historiska romantraditionen. Genrekraven både uppfylls

och  kritiseras  när  flödet  av  berättelser  mynnar  ut  i  absurda  situationer  som  när  en  känd

kvinnotjusande skådespelare tvingas berätta som när han faktiskt fann riktig kärlek och det visade

sig vara en fisk.41 

Författarens talande röst är en konstant närvaro och känns även oredigerad, ropar helt spontant ut

vid vissa tillfällen som om den inte kan hjälpa att leva sig in i händelserna eller känner att något inte

kan undvikas att sägas. Vid ett tillfälle får en bur som lyfts författarrösten att börja oroa sig för för

att allting ska landa rätt: ”[…] buren lyfts åter en aning och hänger i luften en stund, innan den

försiktigt – sakta! vänta! sväng den! vänster vänster, nej höger nu, jo vänta! nej nu! - sänks ner på

38 Lundgren, Maja 2001 Pompeji, Albert Bonniers förlag, Stockholm; s. 39
39 Lundgren 2001, s. 66ff.
40 Lundgren 2001, s. 68
41 Lundgren 2001, s. 145
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vagnen.”42. Vid ett annat tillfälle kan författaren inte undgå att påpeka vilka människor i Pompeji

som var nakna som en del i sina yrken, hon verkar nästan perverst fascinerad av detta.43  Men, som

sagt, så får dessa avbrott för författarröstens känslor stå kvar i texten. En traditionell och sakligt

berättad historia skulle aldrig låta författaren göra sin röst hörd över hur kul det är med nakenhet,

trots detta finns det onekligen ett intresse bland människor för denna sorts banaliteter. Effekten blir

en slags  ifrågasättande av vad som är  viktig  att  förmedla från historien.  En tiger  i  en bur gör

författaren orolig, men inte ovannämnda lönnmord; nakenhet i en yrkesroll behöver påpekas, men

inte vad man faktiskt sysslar med i denna yrkesroll. 

Pompeji rymmer även diskussioner om hur estetiska faktorer påverkar historieskrivning i historiska

romaner. Under en redogörelse för vilka som arbetar på en viss bordell dyker det upp en person som

heter, eller åtminstone kallas, Venus. Författaren oroar sig oroar sig över personens namn på grund

av att det inte är estetiskt tilltalande, nästan löjligt, att en romankaraktär skulle heta Venus.44 Det

finns en viktig, men kanske ofrivillig reflektion här, en slags freudianska felsägning kan man säga.

Det som ifrågasätts är i vilken grad den historiska informationen bör underordnas det estetiska. När

det är en berättelse som berättas, är den då underordnad berättelsen som rent konstnärlig? Hon gör

till slut valet att låta namnet Venus stå kvar då sanningen verkar vara en högre prioritering i detta

fall. Men vad jag tror är viktigt är att de oundvikliga problem som kommer av att skriva i en genre

där både sanning och fiktion blandas förs upp till ytan och delas med läsaren, snarare än att försöka

dölja  dem som ett  retoriskt  grepp  för  att  göra  romanen  mer  övertygande.  Som en  motpol  får

estetiken ta överhanden när en redogörelse bedöms alldeles för ointressant: 

Kapitel si och så:  En noggran skildring av hur man framställer den typiska pompejanska purpurfärgen

utav en mollusk  

  Äh, förresten.45

Språket, som den surrealistiska monolog det är, tar avstånd från bokstavlighet. Författaren använder

sig  ofta  av  direkt  metaforiska  beskrivningar.  Ett  särskilt  surrealistiskt  exempel  på  metaforiskt

beskrivande  är  följande  beskrivning  av  Pompeji,  tänkt  att  stå  motsats  till  det  bokstavliga

jämförelsen med staden Puteoli som ”ännu mer Pompeji än Pompeji”46, som helt löses upp i ett

förvirrat babblande:

42 Lundgren 2001, s. 9
43 Lundgren 2001, s. 18
44 Lundgren 2001, s. 59f.
45 Lundgren 2001, s. 92
46 Lundgren 2001, s. 11
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Metaforiskt är någonting som är ännu mer Pompeji än Pompeji någonting helt annat, d.v.s. ett ännu värre

underverk än Babylons hängande trädgårdar, till exempel. Man kan säga om tonåringar att de hänger mer

än Babylons hängande trädgårdar, eller att någons bakdel gör det, eller att pyramiderna bara är förnamnet

till vad en viss företeelse är. Kolossen på Rhodos, till exempel. Men det kan också vara förnamnet till en

helt vanlig koloss. 47

Det krävs en stor del välvillighet för att komma fram till att något ens sagts här. En effekt blir att

läsaren på grund av det här sättet att uttrycka sig blir mer deltagande, mer rubbad och kortsluten för

att  använda Bergs  och Forshages  formuleringar  nämnda ovan.  En välvillig  tolkning av  stycket

skulle kunna vara att det handlar om att förlöjliga och slå ner på de som gör direkta jämförelser

inom  historieskrivning.  Om  texten  läses  på  det  sättet  blir  jag,  som  läsare,  mer  delaktig  i  att

ifrågasätta historieskrivningen, något som resulterar i att historien hanteras annorlunda. 

Ibland sker historieskrivningen med uppenbara ironier:  ”Det  dunkelgröna Vesuvius – det  milda

gröna Vesuvius – avtecknar sig luddigt mot himmelen, insnärjd i dimmors dun och fjun, lik en

sömnig jätte som ligger och vräker sig i  horisonten”48.  En uppenbar blinkning åt  den medvetna

publiken som har väldigt annorlunda associationer till Vesuvius än mildhet. Återigen visar detta på

att läsaren och författaren är i dialog, eller åtminstone en inbjudande monolog. Det kan inte handla

om en upplyst auktoritet när ironi förekommer. Att använda sig av ironier förutsätter kunskap och

förståelse av kontexten från läsaren. Det görs alltså inga illusioner av att läsaren skulle vara helt

oförstående, utan den införstådda läsaren bjuds in att delta med sin kunskap och reflektera över den,

något som också förändrar hur man förstår historien. 

Med ovanstående sagt är det inte fallet att alla genrekonventioner och traditionellt objektiva sätt att

göra historieskrivning på ifrågasätts och bryts ner. Vid ett tillfälle används ett långt citat av den

romerska historikern Dion Kassius för att beskriva händelserna vid vulkanutbrottet (som om att

författarens röst  inte  haft  ord själv att  beskriva det).49 Men även annars finns det  i  texten rena

beskrivningar av hur saker ser ut i Pompeji samt diverse citat (ofta av graffiti). Att använda sig av

ett citat just för att beskriva utbrottet, att själv vara tyst just i textens klimax, är ett iögonfallande

grepp. Det ställer frågan om vem det är som kan och inte kan uttala sig om specifika historiska

händelser, om vems vittnesbörd som har värde. Det finns dels en moralisk fråga om hur distanserad

man kan vara från en katastrof för att kunna skildra den korrekt och dels finns det även här en hand

47 Lundgren 2001, s, 11f.
48 Lundgren 2001, s. 8
49 Lundgren 2001, s. 236ff.
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utsträckt  till  läsaren att  själv reflektera kring vad som är det  närmaste  man kommer en faktisk

observation av händelsen.    

2.2.2. Generell och specifik historieskrivning i Pompeji

Pompejis generella historieskrivning (se fotnot 23) sker till största del i ett antal kapitel med namn

som ”övergångsstenar” och ”toleranströsklar”. Dessa fungerar som en slags summeringar av diverse

aspekter av tiden kring Pompejis ödeläggelse och den tidens kultur. Historieskrivning i Pompeji har

sina rötter i observationer gjorda i ruinerna i staden. Vid ett tillfälle får man vad som kan liknas vid

en rundtur i ett av husen som en del i beskrivningen av dess ägare Pompejis borgmästare. Även

några  av  de  mummifierade  kropparnas  utseenden  beskrivs  utförligt.  Eftersom  att

historieskrivningen är grundlagd i observationer av ruinerna måste författaren förhålla sig till de

ofrånkomliga lakuner  som kommer att  finnas i  en ruinstad.  Detta  leder  ibland till  detektiv-lika

undersökningar  för  att  se  om informationen  kanske  ännu  finns.  Hon  behandlar  vid  ett  tillfälle

signaturen P.C.F. och använder sig av stadens befolkningsregister för att leta efter någon som skulle

stämma in under initialerna.50 Detta utmynnar i att hon upptäcker vem initialerna står för efter att

hon erkänt att hon medvetet ignorerat några fullt rimliga alternativ. Det händer att hon bara erkänner

förvirring  ”… läglar märkta med signaturen P.P.P. I rött. (På några står det även: E. PRO och C.J.C.

Varför!)”51. Det verkar till och med finnas en slags glädje i okunskapen när frågetecknet ersätts av

ett utropstecken. Det historiska materialets håligheter kan även låta fyllas av sig själva. I ett citat,

vars källa är ett väggklotter, finns det några ord som saknas och där återstår bara bokstäverna ”bus

mu”.52 Trots de kvarvarande bokstävernas otydlighet visas det att det är av vikt och i resten av

romanen får bokstäverna ”bus mu” dyka upp lite då och då. Trots att informationen saknas visas det

att  den är  viktig,  den får  helt  enkelt  bara uppträda som sin kontext  (istället  för sin betydelse).

Återigen erkänner historieskrivningen att den inte är fulländad, genom hur författaren behandlar de

lakuner som finns i det historiska material hon använder. Historien erkänns som ofullständig och

ibland godtycklig. Oundvikligen destabiliserar detta tilliten till historieskrivningen och tron på en

komplett och objektiv bild av vårt förflutna. Istället är det något ihåligt som vi fyller ut med våra

egna idéer. Pompeji ifrågasätter den objektiva historien och även den skönmålade genom att tvinga

in subjektet  och  visa hur  subjektet  är  en oundviklig  del  av historieskrivningen.  Detta  är  helt  i

enighet  med ifrågasättandet  som är  del  i  det  surrealistiska  credot  som presenterat  av Berg och

Forshage.

50 Lundgren 2001, s. 58f.
51 Lundgren 2001, s. 42
52 Lundgren 2011, s. 129

19



Observationerna i  stadens  ruiner  är  det  som sedan leder  till  ett  rent  fabulerade.  En stor  del  av

Pompejis specifika historieskrivning tar plats i dessa berättelser. Som ovan beskrivet är det som ett

slags  fritt  associerande  baserat  på  vad författaren  bevittnat  i  Pompeji.  Kropparna  ges  historier,

egenskaper och relationer. Uppenbarligen är dessa berättelser inte kunskap som utvunnits som en

produkt av utgrävningarna. Men, trots att det är uppenbart är det något som författaren vid flera

tillfällen försöker att dölja eller förleda en från att tro. Vid ett tillfälle beskrivs en grönsakshandlare

vid namn Felix och hur han har för vana att örfila barn, samtidigt som hans civilstatus beskrivs ”Är

Felix gift? Det vet vi inte.”53. Det är återigen en konflikt som sker mellan kraven på genren och

författarens fritt associativa fabulerande. Som beskrivet tidigare så finns det enligt Sjöberg ett krav

på den historiska romanen att läsaren ska uppfatta den information som finns som sanningsenlig. I

det  här  fallet  fungerar  erkännandet  av  okunskap  mer  som  ett  sätt  att  ingjuta  trovärdighet  i

berättelsen. Ren fiktion sätts bredvid ett besked om att författaren inte skriver ner det hon saknar

information om. Detta gör fiktionen mer trovärdig. En poäng görs om att retoriskt finlir kan fylla

den funktion  som sanningen egentligen  är  tänkt  att  göra.  Trovärdigheten  kommer  inte  från  att

förmedla  sanning,  utan  genom retorik.  Det  blir  ett  sätt  att  ifrågasätta  trovärdighetens  roll  i  en

historisk roman. 

Anakronismer är vanligt förekommande i texten. Trots det uppenbart kontroversiella i att beskriva

dåtiden  med  begrepp  som  inte  tillhör  den  finns  det  väldigt  mycket  värdefull  information  i

användandet av anakronismer. För att beskriva storleken på gudinnan Venus påpekar hon att hennes

skostorlek är 58.54 Hon beskriver Lyckogtan i Pompeji  som att ”Det är Pompejis Östermalm minus

fyllbultarna. / Eller nåt.”55. I båda fallen är det helt felaktiga liknelser, ingenting i Pompeji på den

tiden har något som helst att göra med dagens Östermalm. Men, trots att det är så, är det ett effektivt

sätt för författaren att förmedla en uppfattning. Hon vill att vår föreställning av Lyckogatan ska

likna  den vi  har  av  Östermalm.  En annan roll  anakronismerna  får  är  att  de  hjälper  visa  vilka

romanens antagna läsare är och, framförallt, romanens egen tid. Samtidigt har textens försök att

situera sig nära tiden den beskriver effekten att distansera läsaren. Exempel på detta är de många

fallen av oöversatta latinska fraser. Att inte översätta dessa är ett sätt att visa hur lite man förstår

svunnen tid. De fungerar som ett sätt visa på det tidsliga och kulturella avstånd mellan romanen och

händelserna  de behandlar. Texten för även en inre kamp med sina anakronismer. Vid ett tillfälle

tvingas författaren rätta sitt eget språkbruk i efterhand då ett modernt begrepp inte passar för att

beskriva ett dåtida fenomen. Om termen konstnär rättar hon sig: ”[…]  (en lite för anakronistisk

53 Lundgren 2001, s. 48
54 Lundgren 2001, s. 179
55 Lundgren 2001, s. 73
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beteckning.  Målare  är  ett  uttryck  som  ligger  närmare  verkligheten,  eftersom  de  som  målade

väggarna i  Pompeji  inte  hade någon status,  och ingen konstnärsmyt  omkring sig:  de var  oftast

anonyma)”56. Ett exempel på att vår moderna förståelse av en handling har helt annan kontext i

dåtiden och att det därför blir missvisande att använda dagens begrepp. Just att det finns tillfällen

där  det  görs  explicit  att  det  finns  problem i  att  beskriva  dåtiden  anakronistiskt  gör  att  vi  kan

reflektera kring de användbara anakronismerna.57 Dock kan det även vara rent likgiltigt huruvida

man faktiskt väljer att närma sig tiden som beskrivs eller tiden i vilken romanen är skriven: ”[…] i

slutet av februari 61 e.Kr. eller vafan, under C. Paetus och P. Turpilianus konsulat […]”58. Det finns

en utgångspunkt för kritik här vad gäller urvalet av vad som är en störande anakronism och vad som

helt  enkelt  är  en lokaliserad historieskrivning tänkt att  göra historien mer begriplig;  för att  inte

nämna vad som endast är en estetisk utsmyckning.  

Historieskrivningens krav på objektivitet förskjuts också i det att  Pompeji har ett oblygt politiskt

innehåll.  Det  politiska  innehållet  tar  ofta  plats  i  avsides  kommentarer.  Till  exempel  använder

författaren en diskussion om de olika religiösa rörelser som fanns i Pompeji (det vill säga vilka

gudar man dyrkade) för att visa hur man där och då levde under en patriarkal struktur besläktad med

den vi lever i idag: ”Isis är populär för att hon lyckas vara både mamma, hustru och hora. Jesus är

populär därför att han varken är fader, make eller kåtbock.”59 Vid ett tillfälle diskuterar hon sin egen

vördnad inför arbetet samtidigt som hon påpekar att även om detta kan få henne att låta som en

fascist,  så är hon inte en sådan. På så sätt  blir  det tydligt  hur aspekter  av att  historieskrivning

reflekterar tillbaka på personen som ligger bakom historieskrivningen i fråga – en slags kritik mot

den typiska förmodade objektiviteten inom vetenskapen. Det är vår tid de politiska reflektionerna

belyser. Belyser genom att visa hur dåtidens ideal lever kvar hos oss. Till exempel beskrivs ideal

framlagda Cicero av vilket arbete som är och inte är av värde – ideal som lever kvar än idag.60

Författaren väljer att inte bortse från att vi oundvikligen dra paralleller mellan vår tid och dåtiden.

De politiska sidospåren kritiserar både det pompejanska samhället och dagens.  

En  annan  politisk  kritik  finns  sammanvävd  i  ett  kapitel  som  behandlar  garum,  som  är  en

livsmedelsprodukt (en sås gjord på fermenterad fisk) som var en viktig export- och daglig-vara för

Pompejis befolkning. Redogörelsen för produktionen och användandet av blir hela tiden avbruten

eller mynnar ut i en slags klassisk kritik av ett klassamhälle, det vill säga hur produktion leder till

56 Lundgren 2001, s. 20
57 Bara något sådant som att tala om en borgarklass torde ju vara problematiskt med tanke på hur nytt det begreppet är. 
58 Lundgren 2001, s. 11
59 Lundgren 2001, s. 16
60 Lundgren 2001, s. 23
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skeva förhållanden mellan producenter och konsumenter beroende på deras ekonomiska situation.

Det  finns  alltså  ofta  ett  tätt  förhållande mellan beskrivningar  som görs  och en kritisk hållning

gentemot dessa. Även om politiken, som sagt, inte är något som direkt behandlas, det vill säga att

det inte finns några avsnitt som bör ses som direkt agitatoriska, går det att skönja en ideologisk linje

som författaren följer. De många avsides kommentarerna, ironierna och utropen vittnar alltså om en

sammanhållen politisk linje. I beskrivningen av Pompejis borgmästare Publius Paquius Proculus

kan  man  tydligt  urskilja  att  det  finns  en  kritik  av  överklassen.  Författaren  ironiserar  över

borgmästarens vilja att skärma av sitt hem från resten av staden: 

Stora jävla block av vesuvianit för avskildhetens skull.

Så likt den tapp som täpper till Vesuvius. 

”Sisådärja. Lite lugn och ro.”61

Det  blir  tydligt  hur  borgmästarens  ”höghet”  inte  har  något  värde  i  och  med  den  stundande

undergången. Därefter ges det exempel på hur fin borgmästaren och hans familj är baserat på var

dem väljer att urinera. Det ges även en gliring mot borgmästarens familj genom björk-ordspråket

nämnt ovan med brasklappen att ”Familjen Paquia har aldrig sett en björk, de befinner sig inte på

den breddgraden. Men de hajar nog piken ändå.”62. När det finns chans riktas likadana knytnävar

mot nutiden som när en beskrivning av fattigkvarteren i Pompeji avbryts med följande reaktion på

att dess namn översätts till ”den lyckliga förorten”: ”(det är ett såntdär nyspråksnamn, ungefär som

när dystra ställen idag döps till  Smultron-och-mjölk,  av folk som själva  aldrig skulle sätta sin

privilegierade fot där)”63.  Det kan tyckas som något självmotsägande att säga att en text inte har ett

direkt politiskt innehåll när den uttrycker sig med den här sortens aggressioner. Dock tror jag att det

är viktigt att påpeka att aggressioner mot just klassindelningar och värdeskillnader är helt överens

med romanens världsbild. En värld med stark klassindelning strider mot romanens världsbild. En

världsbild som förnekar skillnader i värde mellan det som ses som ”högre” och ”lägre”. De till

synes spontana utropen av politisk aggression bör snarare ses som ett sätt att omtolka företeelser

och fenomen för att bättre stämma med romanens världsbild.

2.3. Specifika drag i Pompeji

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom specifika sektioner av Pompeji för att visa vilken roll

dessa har i den surrealistiska historieskrivningen. Som sagt:  Pompejis struktur är på ytan väldigt

61 Lundgren 2001, s. 38
62 Lundgren 2001, s. 39
63 Lundgren 2001, s. 127
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kaotisk, det är nästan svårt att tala om en struktur då övergångar mellan resonemang och berättelser

ofta är plötsliga utan några tydliga bryggor mellan dem. Den till synes kaotiska strukturen döljer att

romanen i  själva verket är  mycket  holistiskt uppbyggd.  Därför tror  jag att  det är  viktigt  att  gå

igenom de olika avsnitt som verkar orelaterade till helheten för att visa hur de speglar denna holism.

Det finns många sektioner som fungerar på det här sättet,  här under kommer bara att finnas ett

urval.

2.3.1. Järtecken och berättelsen om statyn

Vulkanutbrottet  som  kom  att  ödelägga  Pompeji  är  något  som  inte  skildras  i  någon  högre

utsträckning  i  Pompeji.  Eller,  rättare  sagt,  dess  efterverkningar  får  inte  någon  mer  utförlig

beskrivning i verket. Vad som däremot ges stor plats är vulkanutbrottets verkningar före utbrottet,

de järtecken som föregrep det.  Pompeji startar  med att klargöra att  det var en upptrappning till

ödeläggelsen som skedde tiden innan utbrottet: 

Järtecken var det många det året. Onådens år 62. […] 

  I Neapel var det en staty som klövs itu. Man såg också en komet. Ända borta i Kina lär den ha synts.

  Det föddes barn utan huvuden.

  En kvinna träffades av blixten medan hon låg med sin man.  En tiger  rymde.  En fågel  bajsade på

Apollontemplet.64 

Det är som om att historien själv väntar på domedagen. Ingen hemlighet görs av att detta är en

roman med en historia som har ett tydligt mål. Författaren knyter an tron på varsel om domedagen

till  de  antika  människornas  egen  världssyn  där  allting  är  förknippat,  likt  den  holism  som  är

övergripande för  Pompeji.  Hon beskriver  det  som att  ”Allt  kan  man spå  i”65 och  att   ”Allt  är

meningsdigert”66, småsakerna får en nästan kausal koppling till den stundande katastrofen. Det är är

till och med så att katastrofen verkar vara det pompejanska samhällets öde. Närheten till domedagen

är såpass intimt förknippad med världen att det är en del av den. Kopplingen mellan domedag och

vardag syns väl i en kontrast som görs mellan vår tid och pompejanernas där vår tids barn  ser upp i

himlen och förstår rökstrimmor som kommandes från flygplan medan de pompejanska barnen ser

”… en gud som försöker dra ett streck över skapelsen och börja om från början, eller en slinga rök

från Vesuvius krater.”67. Våra vardagligheter är rent apokalyptiska för pompejanerna. I en analys av

64 Lundgren 2001, s. 5
65 Lundgren 2001, s. 23
66 Lundgren 2001, s. 23
67 Lundgren 2001, s. 44
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Madame  de  Lafayette  så  karaktäriserar  Maxwell  den  hemliga  historieskrivningen,  som  han

visserligen påstår att de Lafayette inte fullt ut höll på med, som ”[…] this doom-laden sense of

swerling  immersion  in  a  spectacular,  inescapable  event.”68.  Detta  knyter  an  till  de  oftast

konspiratoriska  berättelserna  som är  element  av  den  hemliga  historieskrivningen,  nämligen  att

berättelsen, de fiktiva elementen, blir så invävda i de historiska skeendena att de blir omöjliga att

separera. Tillsammans med de historiska romanernas vana att hantera tider av kris och katastrof så

bidrar  detta  till  en känsla  av att  vara fast  i  en oundviklig  domedag.  Något  som i  Pompeji,  till

skillnad från hos de Lafayette omfamnas. 

Historien som kommen ur småskalig konspiration knyter an till en av de många berättelserna om

pompejanernas  dagliga  liv  där  några  resande  skådespelare  stjäl  en  staty  som ett  hyss.  Statyn

föreställer Dionysos Sabazius, en gudom som representerar fruktbarhet och överflöd.69 På grund av

att statyn föreställer en gudom så gestaltas det som att den nästintill har en vilja, till exempel att den

gör sig tyngre när tjuvarna bär på den. Ett sätt att visa på att det i detta fall är ett ”fel” som begås av

tjuvarna, att det i någon grad rör sig om en slags hädelse. En av tjuvarna uttrycker det även att ”ʼVi

är själva kreatörer av vår egen olyckaʼ”70. Statyn fortsätter att göra livet surt för de kringresande

skådespelarna innan den en dag går upp i rök och återvänder till där den stod innan den stals.71 

Varför en sådan, till synes konsekvenslös, berättelse får plats i romanen tror jag hjälper en att förstå

hur dess hemliga historieskrivning ser ut. Längs med berättandet görs det klart att berättelsen dels är

på väg mot katastrofen och dels att allt som är händer är järtecken på att katastrofen ska ske. Den

hemliga historiens sätt att, nästintill konspiratoriskt, knyta samman större historiska händelser och

romankonstens berättande gör att händelser som ovanstående, till synes obetydliga, händelse blir en

aktiv del av historien. Romanens demokratiserande holism gör att vi inte kan blunda från att även

den minsta av händelser är delar av historien. 

2.3.2. Obsceniteter

Romanens ofta vulgära innehåll undviker helt självcensur. Ett kapitel tillägnas att ge läsaren en liten

lektion i latin.72 Detta kapitel går i stort sett helt ut på att lägga ut översättningar av (mer eller

mindre) grovt språk från svenska till latin. Att skriva obsceniteterna på latin är, säger författaren, en

68 Maxwell 2009, s. 23
69 Lundgren 2001, s. 118
70 Lundgren 2001, s. 124
71 Lundgren 2001, s. 167
72 Lundgren 2001, s. 30f.

24



kompromiss för att ”anpassa sig lite lagom till god ton”73. Latinlektionen består till stor del av en

utläggning där författaren diskuterar med den antaget känsliga och icke-latinkunniga publiken om

hur man ska behandla dåtidens språkbruk. Med detta kommer en av romanens viktiga diskussioner

om vilken  dess  publik  är  och  hur  romanen  bör  hantera  denna.  Återkommande  finns  ett  slags

antagande om publiken som känslig, därav översättningarna. Men, hon säger också att:

För att ni inte ska dö av nyfikenhet eller känna er ut-snobbade – forna tiders gubbar, till exempel Ekelöf,

brukade ju av anständighetsskäl ut-snobba alla utom ett begränsat antal likartade gubbar som läst latin74

Häri finns ännu en demokratiserande ansats, transgressionerna ska inte bara vara tillgängliga för de

som är okänsliga nog att hantera dem. Att ”censurera” historien kan vara ett sätt att sprida den, en

för  samtiden  alltför  hemsk  beskrivning  av  dåtiden  kan  resultera  i  att  informationen  inte  blir

tillgänglig för alla. Till slut urartar hela diskussionen ändå till en förolämpning riktad mot de som är

för känsliga för den ”kroppsliga humor” pompejanerna för sig med: ”Eller stoppa upp huvet och läs

något  i  edra  egna  annaler”75.  Avigsidorna  av  censuren  är  också  de  många  och  författaren  gör

slutligen ett val att, något självmotsägande, avsäga sig en förmildrande historieskrivning. 

Det  vulgära  materialet  har  kommenterats,  men  detta  gör  inte  att  det  inte  är  ett  återkommande

problem.  Författaren  avbryter  vid  ett  annat  tillfälle  sitt  berättande  för  att  diskutera  hur  nutida

”anständighet” blir ett problem för historieskrivning.76 Diskussionen avslutas med påpekandet att

ens spontana reaktioner inför att ta del av historien kan leda till sämre förståelse. Hon säger att det

är äckligt när turister fnissar åt Pompejis bordeller, att det är äckligt för att det inte är ”realistiskt”

att fnissa. Dels blir det tydligt att en förståelse av bordellerna som skrattretande gör att man inte

korrekt  förstår  samhället  och dels  visar  det  författarens  solidaritet  med dåtiden.  Hon gör  klart,

återigen något självmotsägande, att hon inte godtar nutida hån av människor från det förflutna.

Författarens egna gränser för anständighet blir synliga när hon, efter att ha varnat känsliga läsare

och bett  dem att  att  ”[…] vända bort  blicken”77 (hur  nu det  skulle  gå till),  att  inte  avsluta  en

redogörelse  för  ett  skådespel.78 Romanens  konstanta  ifrågasättande  om  villkoren  för

historieskrivning syns här väldigt tydligt, och även hur den historiska romanen intresserar sig av sin

73 Lundgren 2001, s. 30
74 Lundgren 2001, s. 30
75 Lundgren 2001, s. 31
76 Lundgren 2001, s. 63
77 Lundgren 2001, s. 90
78 Lundgren 2001, s. 90
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egen tid. Författarens diskussion om vad som är och inte är smakligt nog att vara en del av historien

är  en  av  romanens  mer  dialogiska  partier.  Det  är  en  viktig  dialog  att  föra  på  grund  av  det

oundvikliga förhindret som finns i historieskrivningen vad gäller att olika tider har olika gränser för

vad som får och inte får sägas. Inte ens den rebelliska natur som finns bakom Pompeji undviker att

tystas, åter ett exempel på hur den surrealistiska tekniken i Pompejis fall mer visar våra omedvetna

begränsningar än frigör oss från dem. 

2.3.3. Den antropomorfa vulkanen

Två iögonfallande fall av antropomorfism förekommer i  Pompeji. Dels är det vulkanen Vesuvius

och dels en gladiatorspelstiger som får hålla monolog. När Vesuvius tillåts, genom ett slags öppet

brev, tala från sitt eget perspektiv låter den(han?) som en väldigt naiv figur när den berättar om sina

vänner och fiender samt sin uppväxt.79 Tonen får även många katastrofala händelser att förminskas,

som när utbrott beskrivs som skratt. I en diskussion om antropomorfism menar Timothy Clark att: 

The issue of ʻanthropomorphismʼ, positioned on the hazy borderlines between human and non-human,

can be a powerful tool for questioning the complacency of dominant human self-conception80

Vulkanen  med  mänskliga  egenskaper  blir  ett  sätt  att  ifrågasätta  historien  som centrerad  kring

människan,  ett  led  i  romanens  demokratiserande  historieskrivning.  I  allmänhet  görs

Naturkatastrofens  demokratiserande  funktioner  tydliga.  Det  finns  inget  diskriminerande  i

förstörelsen. Därmed förstör jordbävningen, som Pompeji tidigare utsatts för, statyer föreställande

män, kvinnor, kejsare,  hästar och gudar och detta med lätthet.81 I  samband med jordbävningens

påverkan på människors liv och samhälle berättas det även om hur råttorna fått lida av den.82

Vulkaner och religion är tätt sammanbundna i Pompeji. Vulkanen Vulcanus benämns parallellt med

den romerska guden vid samma namn. Det finns även ett konspiratoriskt segment där den judeo-

kristna traditionen spåras tillbaka till  en vulkan vid namn ”Jahvé”,  som ska ha fallit  i  glömska

medan  guden  som  man  trodde  levde  i  den  fortfarande  är  frisk  i  människors  minnen.83

Naturkatastroferna  blir,  särskilt  genom  denna  religiösa  koppling,  tätt  sammanbundna  med

79 Lundgren 2001, s. 25ff.
80 Clark, Timothy 2011 The Cambridge Introduction to Literature and the Enviroment, Cambridge University Press, 

Cambridge; s. 192
81 Lundgren 2001, s. 14
82 Lundgren 2001, s. 16f. 
83 Lundgren 2001, s. 27
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samhällets  utveckling.  Som vulkanen  Vesuvius  säger  till  Vulcanus:  ”Du kommer  att  försvinna,

medan guden som människorna tror bor i dig kommer att leva vidare”84. På ett sätt reifieras den

påverkan som en katastrof har på ett samhälle, med effekten att det blir synligare hur den påverkar

bortom  fysisk  förstörelse.  Människornas  förhållande  till  naturen  verkar  traumatiskt  när  gudar

beskrivs som skapade i efterverkan av katastrofer. 

Vulkanens historia är också ett exempel på rollen som kärleksberättelsen får i den hemliga historien

i Pompeji. Det raseri som finns hos Vesuvius på grund av obesvarad kärlek verkar ligga till grund

för dess utbrott.85 I samma steg beskrivs även hur kärleken är fruktansvärd och att den agerar på

måfå.86 Ödeläggelsen framstår i Vesuvius berättelse som både slumpartad och helt personlig (den är

bara  ett  led  i  Vesuvius  olyckliga  kärlekshistoria).  Clark  beskriver  detta  som  en  av

antropomorfismens funktioner ”The animal not only disrupts an athropocentric point of view but

breaks the illusion of  a seemingly closed human horizon,  the familirity of given significances,

dimensions.87”.  Att  göra  vulkanutbrottet  till  konsekvensen  av  en  kärlekshistoria  blir  ett  led  i

holismen eftersom att den också distanserar människan från den till förmån för naturen. Funktionen

för vulkanens berättelse blir att göra det generella (i det här fallet människornas historia) till en

detalj, snarare än att upphöja detaljerna. 

2.3.4. Den frygiska tonarten

Ett  mikrokosmos  av  Pompejis surrealistisk-historiska  romankonst  finns  i  en  diskussion  av  den

frygiska tonarten. När den först nämns görs det helt opåkallat. Samtidigt glider diskussionen undan

från att behandla den frygiska tonarten i stort sett omedelbart efter att den nämnts. Steg för steg går

det fria associationsspåret till på detta sätt: opåkallat nämns den frygiska tonarten; den sägs stå för

det mystiska; så gör även dim-ackord; dim-ackord är som en dimma; landskapet Frygien beskrivs

som  att  ha  varit  känt  för  ”…  sin  mysticism.  Extas,  larm,  fantastik.  Orgiastisk  kult.  Och

hemligheter.”88.  Diskussionen leder  vidare  till  fler  associationsspår  som ter  sig  väldigt  klassisk

surrealistiska ”de noter som ur mörkret där nere fiskar upp…  med långa trådar av mörkt guld fiskar

upp…  Inget.”89. Just att en surrealistisk bildkrock dyker upp här är ett led i ett stämningsskapande,

att  levandegöra  känslostämningar  för  att  mer  precist  kunna  förmedla  historien.  Senare  mynnar

84 Lundgren 2001, s. 27
85 Lundgren 2001, s. 173ff.
86 Lundgren 2001, s. 170
87 Clark 2011, s. 197
88 Lundgren 2001, s. 105
89 Lundgren 2001, s. 105
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sidospåret  om  den  frygiska  tonarten  ut  i  en  reflektion  över  hur  människans  ursprungliga

kommunikation var sång, och inte gestik. 

Pompejis brobyggande mellan nu och dåtid är även en viktig del av diskussionen om den frygiska

tonarten.  Den  roll  den  hade  i  det  romerska  samhället  på  den  tiden  handlade  om  att  väcka

associationer som hade sina rötter i karikatyrer av andra kulturer. I modern tid har samma skala

använts  i  blandningar  mellan  romsk  och  västerländsk  musiktradition  (i  till  exempel  flamenco

musik).90 Den frygiska skalan har  även haft  samma roll  tidigare i  historien,  till  exempel  ansåg

Aristoteles  ”[…]  det  tillrådligt  att  i  möjligaste  mån  undvika  den  vid  uppfostran,  p  g  a  dess

lidelsefulla  karaktär.”91.  Det  som händer  är  att  Lundgren knyter  an  till  historiska  traditioner  av

exotism92 i ett begrepp hon använder för att beskriva främmande och mystiska situationer. Det finns

i detta en politisk poäng. Att visa hur ett exotiserande tankemönster i det förflutna hör ihop med det

vi har idag kan fungera som ett sätt att visa hur absurda våra liknande tankemönster är. Det finns

även en pragmatisk poäng då tillgången till exotiserande tankemönster gör att vi lättare kan förstå

beskrivningarna  av  historien  som  använder  sig  av  dessa  tankar.  Det  frygiska  internaliseras  i

romanens språk och används vid flera tillfällen för att beskriva stämningar som är mystiska och

exotiska.93 Exemplet med den frygiska tonarten utgör ännu ett exempel på hur Pompeji fungerar i

dialoger mellan sin tid och den som beskrivs samt mellan författare och läsare. 

Sidospår av den här sorten, det vill säga där en företeelse beskrivs samtidigt som den avtar i flera

associationsspår,  förekommer  som  sagt  vid  flera  tillfällen.  Det  visar  dels  hur  romanen  är

strukturerad och dels kan sidospåret fungera som ett exempel på resultatet av romanens tekniker, det

vill säga att väldigt specifika och konkreta fenomen ges stor och generell betydelse. Då menar jag

inte bara sådant som att diverse karaktärer får en förhöjd historisk betydelse utan även att romanens

sidospår ger upphov till förändringar i romanens språk. Detaljerna kan även ses som generaliteter

och på så sätt tror jag att man bäst kan summera Pompejis holism.  

3. Sammanfattning

Pompeji visar sig alltså vara en roman som, trots att den verkar spretig, förmedlar en väldigt konkret

90 Torr, Guy Russell & Piotrowska, Anna G. 2013 Gypsy Music in European Culture: From the Late Eighteenth to the 
Early Twentieth Centuries, Northeastern University Press, Lebanon, New Hampshire; s. 60f.

91 Bengtsson, Ingmar 1975, ”Frygisk” i Sohlmans musiklexikon  Åstrand, Hans (red.) Bd. 2 s. 693, Sohlmans förlag, 
Stockholm; s. 693

92 Där andra kulturer har blivit karikatyrer och använts för att beskriva det som är allmänt annorlunda eller främmande.
93 Användandet av ”frygisk” på detta sätt förekommer även innan avsnittet där det förklaras.
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världsbild i  sin historieskrivning. Den surrealistiska tekniken, med dess mål att frigöra ens inre

omedvetna, används för att visa vad det är som hämmar det medvetna. När tankarna tillåts flöda fritt

visar  de  upp  sina  begränsningar.  Genom  att  påpeka  begränsningarna  för  historieskrivning  ger

Pompeji sig själv och läsaren möjlighet att reflektera kring dessa. Det visar sig att möjligheten att

förmedla historia i romanform hela tiden formas av vem det är som skriver, vem det är som läser,

när  det  skrivs  och  läses,  krav  på  estetik,  material  som  är  tillgängligt  och  så  vidare.  Den

surrealistiska tekniken lyckas störa och bryta upp. När begränsningar blottläggs och förstås kan de

också förändras. 

Men det är  inte bara vår historieskrivningsprocess som behöver störas och brytas upp.  Pompeji

vägrar  fullständigt  utesluta  något  ur  historien.  Romanen  må  vara  underordnad  sin  ideologi,

underordnad holismen och demokratiseringen. Samtidigt hjälper dessa drag att ifrågasätta vad det är

vi ger utrymmer för i vår historieskrivning. I Pompeji har den frågan redan besvarats. Allt får plats i

historien, allt är en lika viktigt del av historien och att förvägra något plats i historien är att fara med

osanning. Den fattigaste slav, mest upphöjda yrkespolitiker, marken dem går på och djuren vars

kroppar dem när sig på – ingen får utelämnas. 

Att  utelämna  är  att  fara  med  osanning  alltså;  enligt  Pompejis världsbild  i  alla  fall.  Så  till

sanningsfrågan. Är det att fara med osanning att påstå att en vulkan har talat? Är det ens en viktigt

fråga? Det som definitivt är att fara med osanning i sin historieskrivning är att göra det svårare för

oss att korrekt hantera vår samtid. Varför bör inte historieskrivningens villkor ändras med tiden i så

fall? 2000-talet kanske behöver talande vulkaner för att förstå sig självt. 2000-talet kanske behöver

neurotiskt ifrågasätta de villkor som det förstått det förflutna på. Huruvida talande vulkaner är en

osanning eller ej så kommer svaret inte att komma fram om vi inte ifrågasätter villkoren som avgör

om det är sant eller inte.  Att ifrågasätta genom att fara med osanning kan vara fiktionens roll, kalla

det en produktiv osanning. Det kan även vara så att fiktionens små påhitt och vridningar hjälper oss

att förstå det vi annars inte hade varit kapabla att inse, kalla det också produktiv osanning. Sen

kanske allt osant inte behöver vara falskt, eller som Maja Lundgren själv konstaterar: 

Jag önskar att jag hade kunnat använda den poetiska friheten och låtit  er [pompejanerna] undkomma

allihop,  men det  hade  varit  verklighetsförfalskning,  och  nog för  att  man får  hitta  på,  men förfalska

verkligheten, nej, det får man inte.94

94 Lundgren 2001, s. 241
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