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”Jag är ett mellanting”
Klass och kolonialism i Gustaf Hellströms  
bildningsroman Kärlek och politik
Av  PE T E R  FOR S G R E N

Inledning
Det är som ett ”mellanting” huvudpersonen Stellan Petreus i Gustaf Hellströms roman 
definierar sig själv efter att ha tillbringat ett par år som utrikeskorrespondent i London. 
Han beskriver sig som en person som alltid ser saker från flera olika håll samtidigt och 
som har svårigheter med att finna en fast position i samhället. Under dessa år kring 
1910 har han upplevt och skrivit om det brittiska klassamhällets ekonomiska, politiska 
och sociala konflikter, och efterhand också riktat uppmärksamhet mot den antikoloni-
ala kampen i Indien och Irland. Denna artikel syftar till att analysera Petreus position 
som ett ”mellanting”, då han som en liberal svensk medelklassman konfronteras med 
det brittiska imperiets såväl klasspräglade som koloniala konflikter. Undersökningen 
visar också hur denna mellanposition utmanas och problematiseras på olika sätt, vil-
ket då även tydliggör dess gränser. Analysen kommer till att börja med att uppmärk-
samma klasskonflikterna, eftersom detta tema länge står i centrum för romanens hand-
ling. Romanens senare del domineras av den kärlekshistoria Stellan utvecklar med en 
kvinna vid namn Maureen som är dotter till en irländsk självständighetspolitiker. Det 
är främst genom Maureen som Stellan får en fördjupad inblick i och en allt mer kritisk 
syn på det brittiska imperiet, som han inledningsvis mest hade beundrat.1 Den postko-
loniala tematiken i romanen kretsar främst kring den irländska frågan, men också In-
diens kamp för självständighet berörs.

Gustaf Hellströms Kärlek och politik (1942) är den femte delen av totalt sju i den 
självbiografiska romanserien om författarens alter ego Stellan Petreus. Denna inled-
des med Dagdrömmar (1921), som följdes av En mycket ung man (1923), Sex veckor i 
Arkadien (1925) och Det var en tjusande idyll (1938). De två avslutande delarna, Den 
gången och I morgon är en skälm utkom 1944 respektive 1952. Romanserien börjar som 
en barndoms- och uppväxtskildring för att sedan följa huvudpersonen genom vuxen-
liv, författarskap och journalistik. Kärlek och politik utkom i samband med författa-
rens sextioårsdag i augusti 1942, och såväl författaren som romanen uppmärksamma-
des stort i svenska medier, något som fortsatte senare under hösten då det meddelades 
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att Gustaf Hellström valts in i Svenska Akademien.2 Romanen beskriver huvudper-
sonens tid som utrikeskorrespondent i London några år strax före första världskriget. 
Författaren själv var Dagens Nyheters korrespondent i London 1907–1911 och åter-
vände senare dit 1927–1935. Under mellanperioden var han i Paris 1911–1918, vilket 
skildras i Den gången, särskilt händelseutvecklingen under det första världskriget, och 
i New York 1918–1923. Politiskt var Dagens Nyheter under denna tid ett organ för den 
liberala intelligentian, som också hade en viss dragning mot socialdemokratin.3 Ge-
nom sitt arbete som journalist hade Gustaf Hellström som svensk skribent en för sin 
tid ovanligt stor förtrogenhet med livet i England, inte minst med brittisk inrikespoli-
tik och kolonialpolitik. Detta satte också tydliga spår i författarens skönlitterära pro-
duktion, såsom i romanen Kärlek och politik liksom i hans första roman Kuskar (1910). 
Författarens djupa kunskaper om Storbritannien var något som bland andra Ivar Har-
rie uppmärksammade i sin recension i Dagens Nyheter. Enligt Harrie anknyter roma-
nen till ett av författarskapets mest centrala teman, nämligen liberalismens problem, 
och för denna kritiker framstår Kärlek och politik liksom hela den stora självbiografiska 
bildningsromanen om Stellan Petreus som Gustaf Hellströms främsta verk.4

Som bland andra Jan Olof Olsson ( Jolo) påpekat i en minnesartikel, ursprungligen 
publicerad i Bonniers Litterära Magasin året efter Gustaf Hellströms död 1953, visar re-
dan författarens tidigaste journalistik ett intresse för att skildra den brittiska inrikes-
politiken, särskilt den liberala reformpolitiken och det starka motstånd denna mötte 
från konservativt håll. Det senare var något som Hellström ofta var mycket kritisk till. 
Andra återkommande ämnen i dessa tidiga reportage var skildringar av de arbetslösas 
villkor liksom deras hungerdemonstrationer. Hellström skriver ofta om konflikter på 
arbetsmarknaden och om strejker liksom om den engelska arbetarrörelsen och dess le-
dare, även om han också uttrycker besvikelse över den engelska arbetarklassens konser-
vatism och brist på kampvilja. Återkommande är också skildringar av den sociala nöd 
som finns i samhället, särskilt i stadsdelen East End, såväl som funderingar kring mas-
san.5 Med sitt intresse för att skildra sociala missförhållanden liksom arbetar- och fack-
föreningsrörelsernas ställning i de länder han vistades i som korrespondent, hade Gus-
taf Hellström något av en unik position i den borgerliga pressen under 1910-, 20- och 
30-talen.6 Dessa ämnen återkom, som den följande analysen kommer att visa, också i 
den roman författaren trettio år senare skrev om denna period i sitt liv.7

En vandring genom staden – klasstematiken
I svensk litteratur utvecklades storstadsskildringen på bred front decennierna kring 
sekelskiftet 1900. Den kretsade oftast kring Stockholm och följde mönster som re-
dan var etablerade i den europeiska litteraturen. Alexandra Borg har identifierat en 
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rad återkommande teman och motiv i den litterära storstadsskildringen, och några av 
dessa kommer att aktualiseras i den följande analysen av Kärlek och politik. Vandrings-
motivet är ett av de mest centrala motiven i den moderna romanens olika storstads-
skildringar och det får ofta en hermeneutisk funktion: att vandra runt i storstaden blir 
ett sätt att förstå och tolka staden och sig själv. Här finns också en koppling till läsning 
och skrivande: vandringens observationer leder till tolkningar som producerar ny text. 
I detta sammanhang spelar också journalistiken en viktig roll.8 Hellströms roman har 
just denna koppling till journalistik såväl som till skönlitterärt författande. Ett annat 
viktigt motiv är det chockartade mötet med stadens kontraster och motsägelser. Det 
kommer ofta till uttryck som överstimulering av sinnena, förvirring eller en upplevelse 
av kaos. Det kan i sin tur leda till akuta tolkningsproblem och en känsla av osäkerhet 
kring den egna identiteten.9 En variant av det chockerande mötet med den komplexa 
staden är mötet med massan, något som enligt Borg skandinaviska författare har skild-
rat särskilt starkt.10 Friedrich Engels Den arbetande klassens läge i England (Die Lage 
der arbeitenden Klasse in England, 1845), är en viktig utgångspunkt för de många se-
nare sociologiskt färgade slumskildringarna i reportage- eller romanform i en rad län-
der. Dessa gestaltas ofta som ett besök eller en tids vistelse i slummen och som ett sam-
hällskritiskt utforskande av stadens mest fattiga och undangömda delar. En av de inter-
nationellt mest kända efterföljarna till Engels är Jack Londons reportagebok The People 
of the Abyss (1903) som skildrar just Londons East End. Den översattes till svenska 1910 
med titeln Avgrundens folk och i Ivar Lo-Johanssons Nederstigen i dödsriket. Fem veckor 
i Londons East End (1929), finns ett kapitel, ” ’Avgrundens folk’ tjugofem år senare”, 
som direkt refererar till Londons reportage. I dessa och andra slumskildringar finns 
ofta en vilja att förstå staden – och samhället – utifrån arbetarklassens och de allra fat-
tigastes perspektiv.11 Mötet med det främmande, särskilt med massan, kan leda till att 
blicken blir dubbelriktad; den kringvandrande riktar också blicken mot sig själv, ser 
sig med andras ögon, vilket kan leda till självrannsakan liksom till känslor av kluven-
het inför det egna jaget. Det kan också leda fram till en omvärdering av både samhället 
och av det egna jaget.12 Positionen av att vara främling i en storstad bär både på möjlig-
heter och begränsningar. Å ena sidan ger den en möjlighet att röra sig fritt över olika 
gränser – rumsliga, sociala, kulturella – relativt obunden av platsens historia och tra-
ditioner, å andra sidan medför den också en upplevelse av alienation och hemlöshet.13 
Dessa skildringar är ofta samtidigt genuskodade. I skildringar av mannens upplevelse 
av storstaden spelar mötet med kvinnan stor roll och är inte sällan kopplat till främ-
lingsmotivet. Baudelaire är en viktig utgångspunkt för dessa skildringar, där kvinnan 
ofta får en lika ambivalent roll som själva staden. Enligt Borg är det i dessa berättelser 
många gånger kvinnan som ger den (oftast) manlige vandraren en djupare kunskap om 
både staden och sig själv.14
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Klasstematiken introduceras redan i inledningen av Kärlek och politik. Den beskri-
ver hur Stellan Petreus flyttar mellan olika bostäder i London, och här finns en rö-
relse från fattiga och marginaliserade delar av staden till allt mer välbärgade och väle-
tablerade. Här antyds också den postkoloniala tematiken, som kommer att dominera 
i den senare delen av romanen. Om invånarna i det medelklassiga South Kensington 
heter det att de är ”av tropikerna märkta kolonialtjänstemän med […] bortskämda, 
högdragna hustrur”.15 I det följande stycket introduceras ett annat viktigt tema: vand-
ringen och uttolkningen av staden och samhället genom skrivandet.

Då romanen börjar har Stellan Petreus kommit till ett avgörande val. Om han skall 
stanna kvar som korrespondent i London vill han fördjupa både sina kunskaper om 
staden och sitt sätt att skriva om den. Vid denna tidpunkt har han redan vistats ett år 
i London och kommit till insikten att han nu vet ”oändligt mycket mindre om det liv 
som omgav honom” än vad han trott då han kom. Samtidigt frågar han sig: ”Vad hade 
han med England att göra? Vad angick honom det brittiska imperiet? [– – –] vad hade 
allt detta för beröring med honom själv och hans mening med sitt liv?” (9). Vistelsen 
i den främmande staden aktualiserar frågor som rör den egna identiteten liksom rela-
tionen till den plats han vistas på. Samtidigt utövar imperiehuvudstaden London, som 
han uppfattar som världens centrum, en lockelse på Stellan, som jämför staden med sitt 
eget land och sin födelsestad:

Ibland sögs han helt upp av de stora förhållandena, kvantiteten, mäktigheten, de gigan-
tiska proportionerna. London var världens största stad, den största som någonsin existe-
rat. Han, Stellan Petreus, född i en liten landsortsstad i det fattiga Sverige bodde i den. 
(10)

Där han nu bodde ritades de stora linjerna upp som rutade in jordgloben. Här löpte trå-
darna samman från världens alla ändar. Här låg det nutida Mittens rike. [– – –] Något 
sådant som detta hade aldrig tidigare existerat i mänsklighetens historia. (11)

Stellan har kluvna känslor för London. Ömsom känner han sig som en betydelselös 
och alienerad främling som ibland tycker sig uppslukas av den gigantiska staden, öm-
som ser han sig som en privilegierad man med tillgång till maktens centra – åtmin-
stone som observatör: ”Det egendomliga med all denna makt och mäktighet som man 
fick bekika på nära håll låg däri, att den inte plattade till ett litet anonymt främlings-
kryp. Man hade tvärtom förnimmelsen av att man växte med dessa gigantiska förhål-
landen” (11). Stellan hyser till en början en beundran för det brittiska imperiet och han 
är också präglad av en kolonial syn på världen, något som kommer att ändras under 
berättelsens gång.

Det som får Stellan att stanna kvar i London är ett besök han gör i East End, en 
stadsdel som framställs som djupt präglad av såväl klasskillnader som av koloniala för-
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hållanden. I denna stadsdel – ”en av det magnifika imperiets bakgårdar” (18) – tycks 
han ha kommit till ett slags gräns, ett mönster som kommer att upprepas vid flera till-
fällen i romanen. En polisstation i området beskrivs som ”en civilisationens yttersta 
vaktpost” mot ”brottslighetens och de skumma människoödenas djungel” (19). Som 
bland andra Ann McClintock påpekat var det inte bara den koloniserade världen, och 
särskilt då Afrika, som kunde beskrivas som ett slags kulturellt och moraliskt mörker, 
som en periferi som utgjorde den absoluta motpolen till den europeiska metropolis 
(storstaden), det vill säga själva civilisationens centrum, utan sådana platser fanns även 
inom själva metropolis. Särskilt rörde det sig om stadsdelar som var förknippade med 
arbetarklass, omoral och fattigdom.16 Det i stadslitteraturen vanliga motivet med stor-
staden som djungel eller vildmark, som romanen här anknyter till, visar att dess huvud-
person är förankrad i en manlig medelklassidentitet med rötter i 1800-talet, en identi-
tet som hade en stark koppling till kolonialism. Det rör sig om en manlig medelklassi-
dentitet som har tydliga avgränsningar vad gäller klass (arbetarklass), genus (kvinnor) 
och etnicitet (icke-européer, särskilt icke-vita).17 Under sitt första besök i East End ob-
serverar Stellan typiskt nog både ”de kriminella elementen” och ”kineskvarterens opi-
umhålor” (19), men också närvaron av en koloniserad underklass bestående av afrika-
ner och indier. Dessa observationer är ett av många exempel i romanen där klasstema-
tiken redan från början flyter samman med den postkoloniala tematiken.

En viktig händelse under Stellans första bekantskap med East End är ett besök han 
gör i ett skandinaviskt sjömanshem. Primärt är det hemlängtan som gör att han går in 
där, men i stället för att ge honom hemkänsla blir besöket i sjömanshemmet ett oväntat 
möte med ett stycke svensk storstadsdjungel. Han inser att även hans svenska identi-
tet baseras på gränsdragningar, framför allt av klassmässig natur. Redan beskrivningen 
av huset signalerar detta: ”Det var i två våningar, gråsvart som en soplårsråtta, med 
fönster starrblinda av gatans damm och luftens kolstoft.” (20) Denna beskrivning ut-
vecklas i nästa steg med att husets solkiga interiör utmålas och kulminerar med att hu-
sets värdinna träder fram ur dess inre: ”Han hade aldrig sett en sådan kvinna förr, an-
nat än i porträttsamlingar av mänskliga kuriositeter” (22), och han flyr strax därifrån. 
Denna scen är ett exempel på ett av standardmotiven inom stadslitteraturen, nämligen 
det plötsliga, chockartade mötet som aktualiserar den moderna storstadens kontras-
ter och motsättningar.

Stellan Petreus blir kvar i London efter mötet i det skandinaviska sjömanshemmet 
och fortsätter sitt arbete som korrespondent och under hans fortsatta vistelse i Lon-
don utvidgas vandringarna genom staden steg för steg, och därmed hans kunskaper om 
den. Hans medvetenhet om vilka konflikter staden rymmer blir efterhand allt större 
liksom hans eget engagemang i dem. Vid ett tillfälle beskrivs hans föresats på följande 
sätt: ”han hade under det sista året lagt sig vinn om att skärpa sin iakttagelseförmåga 
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och söka foga resultatet därav i större psykologiska och sociala sammanhang” (31). Ci-
tatet kan relateras till det nära sambandet mellan stadsskildringar, modernitet och 
samhällsvetenskap i den moderna romanen som forskningen visat.18

Stellan bosätter sig i en välbärgad förort i ett hyrespensionat som blir ett slags pri-
vilegierad fristad för honom, undan stadens överväldigande intryck. Denna position 
blir en förutsättning för hans fortsatta skrivande. När han nu bor bland samhällets väl-
beställda, får Stellan nya inblickar i det engelska klassamhället. Från sitt skrivbord kan 
han till exempel studera hur ett samhälle med skarpa klassgränser passerar revy utanför 
fönstret, där män med makt och hög social position går i täten. Sin kunskap om husets 
invånare kan han få just genom att han som utlänning står utanför det engelska klas-
systemet med dess begränsningar och regler. Det är just denna position som gör det 
möjligt för honom att samtala med en av tjänstekvinnorna om husets övriga hyresgäs-
ter. Romanen utnyttjar här motivet med den skvallrande tjänaren i kombination med 
ett slags tjuvlyssnandets kronotop för att kunna ge en dubbel belysning av det engelska 
klassamhället.19 För det första lär sig Stellan att husets övriga hyresgäster självklart be-
traktas som ”gentlemen”: de äger pengar och anseende och behöver därför inte arbeta. 
Detta betraktas som något fullt naturligt, såväl av dem själva som av tjänstefolket. För 
det andra blir det tydligt att denna tjänstekvinna internaliserat överklassens syn på så-
väl klassamhället som den koloniserade världen. Detta markeras genom att hon nästan 
genomgående repeterar sin husbondes ord, även då hon ej helt förstått deras innebörd 
eller helt delar hans mening, vilket ger hennes tal liksom husbondens röst en delvis ko-
misk-ironisk framtoning. I samtalet med tjänsteflickan dyker politikern Lloyd Geor-
ges namn upp för första gången i romanen. Här och på andra ställen skildras den kritik, 
även det hat och förakt, som riktas mot denne liberale politiker från olika konserva-
tiva kretsar. Här visar också Stellan Petreus för första gången att han sympatiserar med 
Lloyd Gorge och hans radikala, samhällsförbättrande liberalism.

Samtalet med tjänsteflickan introducerar på allvar den sociala kritik som utvecklas i 
takt med att Stellans kunskaper om det engelska klassamhället och den brittiska kolo-
nialpolitiken ökar. Till att börja med är det den brittiska inrikespolitiken och samhäl-
lets klasskonflikter som står i centrum och Stellan upprörs särskilt av arbetslöshet och 
fattigdom. Stellan är personligen med om ett par händelser som gör att han på allvar 
engagerar sig i politiken, samtidigt som han också kommer att ifrågasätta sin tidigare 
tilltro till liberalerna för att i stället orientera sig mot en reformistisk socialism. Den 
första avgörande händelsen är då han rycks med i en massdemonstration och personli-
gen får uppleva polisens våld. Då han blir medveten om de arbetslösas villkor, får detta 
direkta konsekvenser för hans skrivande.

Stellan Petreus iakttar vid flera tillfällen massdemonstrationer med arbetslösa och 
hungrande. Hans vanliga position är att stå vid sidan och betrakta dem. Så gör han 
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även här och han både lockas och skräms av massan, ”som om två motsatta instink-
ter samtidigt höjde sina röster inom honom, spelande kontrapunktiskt med varandra” 
(132). När polisen går till attack och massan börjar springa, dras han med i den och 
blir själv en del av den folkmassa som flyr undan polisens brutalitet. Denna erfarenhet 
får stor betydelse för honom. Själv beskriver han det som ett slags dop som får honom 
att inta en mer aktiv roll: ”Rotblötan hade bara kommit dammluckorna att sprängas. 
I hans fall hade det varit en mycket lång process, nästan lika gammal som han själv” 
(135–136). De dramatiska händelserna han är med om vid demonstrationen aktualise-
rar också klassförhållandena i hans svenska barndomsstad och blir något som för ho-
nom binder samman hans erfarenheter från den svenska periferin med dem i London: 
”Fastän han först nu såg sammanhanget, hade minnet av dessa barndomsår varit för-
bundet med de stackars satar, som hela hösten paraderat sin hunger på Londons ga-
tor. Björklunds gård där hemma och Trafalgar square… Det gick en snörrät linje mel-
lan de två platserna. Han såg det nu i det förklaringens plötsliga ljus som svepte genom 
åren” (137–138).

Stellan blir steg för steg medveten om den engelska arbetarklassens villkor och allt 
mer upprörd över dem. En dag när han sitter vid sitt skrivbord och arbetar med en no-
vell, passerar en familj märkt av arbetslöshet och fattigdom utanför fönstret, en hän-
delse som gör ett starkt intryck på honom: ”Petreus blev stående orörlig en stund. Till 
slut samlade han ihop manuskriptlapparna till den ofullbordade novellen och stop-
pade dem i skrivbordslådan. I stället tog han en lång promenad på heden. Scenen hade 
gjort honom oförmögen till arbete” (118). Vid ett annat tillfälle heter det om Stel-
lans upplevelser av de sociala orättvisorna: ”han hade dem dagligen inpå livet: eländet, 
smutsen, det sociala svineriet. Han hade upplevt skamlösheten i det, skymfen mot det 
mänskliga” (165).

Den radikalisering Stellan genomgår gör inte bara att han ser på det engelska sam-
hället med mer kritiska ögon, han börjar också reflektera mer självkritiskt över sin egen 
mellanposition, över vilka privilegier och förpliktelser som är förknippade med den. 
Med en allusion på Bengt Lidners dikt ”Grevinnan Spastaras död” – ”varhelst en us-
ling finns, han är min vän, min bror” (210) – utvecklar han ett slags solidaritetsmo-
ral som inte bara omfattar arbetarklassen i England och Sverige utan mänskligheten i 
stort. Det är en hållning som påverkar Stellans fortsatta skrivande, både som reporter 
och som skönlitterär författare. Bland annat författar han en socialt inriktad roman 
om några Londonkuskar, som beskrivs som något av ett genombrott för den unge för-
fattaren bland kritikerna hemma i Sverige. Denna episod utgör en fiktiv framställning 
av tillkomsten av romanen Kuskar, som Gustaf Hellström publicerade 1910.

En ytterligare orsak till Stellans politiska radikalisering är liberalernas stora förlust 
vid valet i början av 1910, samtidigt som hans stora besvikelse är att den engelska arbe-
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tarklassen inte tillräckligt sluter upp bakom sina politiska ledare, att delar av den till 
och med röstar med de konservativa och därigenom ställer sig i vägen för de reformer 
som skulle minska både klasskillnaderna och lindra de fattigas nöd. Det är i denna si-
tuation han fattar beslutet att vistas i East End för en tid, en vistelse som han beskri-
ver som en ”resa” (231). Hans avsikt är att försöka förstå de fattigas situation och sätt 
att tänka: ”jag kan inte leva med människor alldeles inpå mig som lider nöd, utan att 
försöka komma underfund med vad det betyder för dom” (232). Med denna drygt må-
nadslånga vistelse i East End kulminerar Stellans och romanens analys av de engelska 
klassförhållandena och sociala orättvisorna. Det är också en erfarenhet som har en av-
görande betydelse för Stellans egen utveckling liksom för hans skrivande.

Stellan Petreus är särskilt intresserad av att undersöka fattigdomens betydelse och 
om dess existens på något sätt kan legitimeras: ”Man undrar om det verkligen ska vara 
nödvändigt att folk ska leva under sådana förhållanden. Nödvändigt för vad? För den 
så kallade kulturen? Är mänsklighetens kulturprestationer beroende av den skriande 
orättvisa fördelningen av världens goda? Ja, vad så? I så fall får man väl fråga, om kul-
turens så kallade välsignelser är värda priset som betalas för dom” (232–233). Den fat-
tigdom som existerar mitt i ett överflöd menar han vara ”ett brott mot människovär-
det” (233). Trots denna klara inställning är Stellan orolig över vad vistelsen i East End 
kommer att göra med honom, hur den kommer att påverka honom. Likt en veten-
skapsman förbereder han sig genom att studera fakta, ”statistiska uppgifter, sociala un-
dersökningar, grafiska tabeller och kartor”: ”Han ville bygga på siffror och fakta, innan 
han ställdes ansikte mot ansikte med det dagliga livet där borta” (234). Denna metod 
återkommer senare i romanen, då Stellan följer en konservativ politikers valkampanj 
i East End.

Den inledande beskrivningen av East End följer välkända mönster i stadslitteratu-
rens skildringar av slummen: mörkret, smutsen, och över allt en ”frän, härsken eller 
sur lukt” (248). Efter att ha vistats där några veckor är det dock andra intryck som 
fångar hans intresse och tankar, inte minst stadsdelens motsägelsefullhet. Han upp-
täcker också ganska snart att allt han upplevt där gjort honom avtrubbad: ”han upp-
hörde att reagera. Han hade redan börjat vänja sig vid fattigdomen, eländet, brokighe-
ten och bullret” (264). Han tycker också att han nått en gräns för vad han kan förstå av 
East End och dess invånare, en gräns som har att göra med att han inte är engelsk och 
av arbetarklass utan svensk medelklass. Även i ett annat avseende har han blivit desil-
lusionerad och det gäller den engelska arbetarklassens enligt honom bristande vilja att 
göra uppror: ”Här skulle inga revolutionära brandfacklor tändas. Inte av dessa männi-
skor!” (264). Trots att han ser sin ”expedition” som misslyckad, beslutar han sig ändå 
för att stanna kvar tiden ut och inte ge upp sin plan. Syftet med vistelsen i East End 
kommer härigenom att förskjutas något, då det lika mycket kommer att bli ett test på 
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hans egen karaktärs styrka. Från att ha varit en sociologisk undersökning av samhällets 
orättvisor blir vistelsen i East End nu också ett slags moraliskt och psykologiskt pro-
blem för Stellan själv.

Stellan får nämligen lära sig att det finns två typer av människor i East End, de som 
har ”karaktär” och de som inte har det. De förra är extra starka just därför att livsvill-
koren är så hårda där, medan de senare är de som gett upp och blivit ”slummänniskor”. 
Stellan gör en ny upptäckt, som gäller honom själv, att det också inom honom finns 
drag av slummänniska, som han tidigare varit omedveten om. Just viljan att bekämpa 
denna får honom att stanna kvar: ”Det var här, i Eastend, som slummänniskan inom 
honom skulle utrotas. Det var här striden skulle stå” (274). Ann McClintock har visat 
hur manlig medelklassidentitet i England under 1800-talet konstruerades genom olika 
gränsdragningar som involverade såväl genus och klass som etnicitet,20 och i Gustaf 
Hellströms roman är det just Stellans vistelse i East End som för huvudpersonen sär-
skilt tydligt visar vad det innebär att vara en svensk medelklassman i en brittisk sam-
hällskontext präglad av såväl klassmässiga som koloniala konflikter.

Stellans viktigaste möte i East End är med en Mr Whitehead, en man romanen 
senare skildrar som en ledande politiker inom Labour.21 Då Stellan besöker honom 
första gången 1910, har Whitehead suffragetten Sylvia Pankhurst gömd i huset, något 
han tidigare sägs ha gjort för Lenin. Stellan å sin sida kommer att bli den som förmed-
lar hälsningar mellan Mr Whitehead och Hjalmar Branting. För den bitvis desillusio-
nerade Stellan talar den engelske arbetarledaren om nödvändigheten av att tro på män-
niskan och hennes förmåga till godhet. Han varnar samtidigt för pessimism, som han 
menar ytterst är ett utryck för människoförakt. Mr Whitehead framstår här som ett 
slags mentor för Stellan och som en som påverkar hans fortsatta utveckling.

Det är med ytterst kluvna känslor Stellan lämnar East End. Då han ser ytterligare 
en arbetardemonstration häpnar han över arbetarnas brist på ilska och upprördhet. 
Samtidigt konstaterar han att han också kommer att sakna East End: ”Han kände det 
nu som om han, trots allt, på ett paradoxalt sätt varit lycklig här, utan att kunna för-
klara vari denna lycka bestått. Som om någonting hos honom vuxit sig fast här, vid 
dessa människor, på dessa gator.” (301) Efter att Stellan flyttat tillbaka till West End, 
upptäcker han att han av och till känner en stark längtan tillbaka till East End och 
dess människor, särskilt till gemenskapen mellan dem, som han ser som framvuxen ”ur 
människonaturens djupaste skikt, ur en i hennes väsen nedlagd kommunism” (326). 
Samtidigt har han blivit mer kritisk till invånarna i West End liksom till de ojämlika 
klassförhållandena i samhället. Det är också nu han beslutar skriva en roman som skall 
sammanfatta hans erfarenheter från East End. Denna skriver han parallellt med att han 
för sin tidning rapporterar om de strejker och sociala oroligheter som pågår i hela Eng-
land. Han genomför i detta sammanhang en intervju för att skriva en artikel om hamn-
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arbetarnas hårda villkor och han gör också en längre intervju med Mr Whitehead, där 
denne utlägger sin tro på den reformistiska och parlamentariskt förankrade socialis-
men. Det är en hållning vars brist på revolutionär glöd åter gör Stellan besviken. I slu-
tet av intervjun finns en proleps inskjuten som utspelar sig 1934, då Stellan på nytt be-
söker Mr Whitehed och denne hunnit vara minister i ett par Labourregeringar. Denna 
framåtblick blir en kommentar till intervjun 1910 och Mr Whiteheads övertygelse om 
den reformistiska socialismens möjligheter. Situationen i England 1934 är nämligen 
den att massarbetslöshet och nöd råder samtidigt som såväl Labour som liberalerna är 
starkt försvagade. I andra länder är läget än mörkare tänker Stellan: ”I Tyskland, Ita-
lien och Ryssland hade arbetarorganisationerna krossats. Deras ledare hade försvunnit 
spårlöst eller släpade fram sin eländiga tillvaro i koncentrationsläger eller levde som 
flyktingar i främmande länder (367–368).22

Vistelsen i East End har inte försvagat Stellans intresse för den sociala frågan, 
tvärtom fortsätter han ständigt att fundera över den och på hur den skall lösas liksom 
över frågan om tillvarons mening:

Såg man till exempel livet från Eastends synpunkt, från samhällssynpunkt, sådant nu 
samhället alltid varit och väl skulle förbli i generationer framåt […] såg man livet från den 
synpunkten, blev tanken på att allt var slut med döden till en himmelsskriande orättvisa. 
Varför hade alla dessa millioner fötts, om det bara var för att leva några år här på jorden i 
nöd och svält och umbäranden? Här möttes den sociala frågan och odödlighetsproble-
met. [– – –] Odödlighetsproblemet kunde ingen människa lösa. Men den sociala frågan 
kunde lösas, måste lösas, i mänsklighetens namn. Det var på tiden, efter tusenden och 
tusenden av år av ett ödslande med människoliv, som om de inte varit annat än ogräsfrön, 
strödda på måfå av blinda såningsmän… (389–390).

I sina funderingar kommer Stellan också in på frågan om det är berättigat att använda 
våld för att åstadkomma samhällsförbättringar och social rättvisa – dock utan att 
komma fram till något bestämt svar (414). Stellans kluvenhet är grundläggande och 
gäller samtliga erfarenheter han gjort under sin tid i England, något han själv samman-
fattar i romanens slut: ”Jag är en av dem som ser saken från två sidor. Jag är ett mellan-
ting – en liberal, en oförbätterlig liberal” (513). Han beskriver sig samtidigt som en man 
som blivit mer desillusionerad än tidigare men som just därför måste hålla fast i utopin 
om ett samhälle med ”rättvisa åt alla” (513).

Det brittiska imperiet och den postkoloniala kritiken
Det London som träder fram i romanens inledning är det brittiska imperiets huvud-
stad och hela världens maktcentrum. Imperiet gör sig också på olika sätt påmint roma-



”Jag är ett mellanting” · 89

Samlaren, årg. 139, 2018, s. 79–96

nen igenom. Till att börja med genom närvaron av koloniala tjänstemän och militärer 
samt av arbetare från koloniserade länder och världsdelar. Det sker också genom bo-
erkriget som introduceras tidigt i texten som ett ofta konfliktladdat diskussionsämne 
mellan olika romanfigurer.

Även imperiet väcker ambivalenta känslor hos Stellan. Ibland upplever han det som 
något han som svensk inte är delaktig i och som därför saknar betydelse för honom. 
Vid andra tillfällen kan han själv känna sig både betydelsefull och privilegierad som får 
ta del av imperiets politiska och kulturella liv (10–12). Precis som med klassproblema-
tiken så kommer Stellan under romanens gång att bli allt mer kritisk och desillusione-
rad vad gäller den brittiska kolonialpolitiken. Första gången han hör kritiska synpunk-
ter på denna är under samtalet med hyrespensionatets husa Alice om husets andra hy-
resgäster. Hon berättar för honom om en Mr Kinsley, som skandalöst nog inte bara är 
socialist utan även en person som tar avstånd från den brittiska kolonialpolitiken i In-
dien och Sydafrika (75–76). Även i fråga om kolonialpolitiken visar det sig att Alice 
internaliserat sin husbondes röst och denna hållning blir ironiskt belyst på samma sätt 
som då det gällde dennes syn på det engelska klassamhället.

Stellans utveckling i fråga om uppfattningen om det brittiska imperiet är starkt be-
roende av den kvinna, Maureen, han inleder ett kärleksförhållande med. Hon fungerar 
som en mentor för honom på detta område. Han möter henne första gången under en 
av sina dagliga promenader och närmar sig henne stegvis och mycket försiktigt, rädd 
att bryta mot någon av det engelska samhällets sociala konventioner. Långt innan han 
lär känna henne, eller ens har talat med henne, är hans tankar uppfyllda av de föreställ-
ningar han gör sig om denna kvinna. Dessa tankar tematiserar relationen mellan man 
och kvinna, mellan svenskt och brittiskt, liksom mellan koloniala föreställningar och 
postkoloniala erfarenheter.

I koloniala diskurser är det vanligt att koloniserade länder metaforiskt ses som en 
kvinnokrop som ska erövras.23 I Hellströms roman råder dock det motsatta förhållan-
det, eftersom Maureen för Stellan inledningsvis får representera inte bara den engelska 
kvinnan utan hela det brittiska imperiet: ”Ja, detta var engelskan, den unga Brittania, 
högrest, slank, sporttränad och salongsdam, självmedveten och noli-me-tangere-skygg, 
härdad och förfinad, kamratlig och hängiven, öppen och hemlighetsfull, modern och 
traditionstrogen” (100). Den bild han inledningsvis gör sig av Maureen får också sin 
näring av ett kvinnoporträtt han tidigare sett på Tate Gallery, som för honom fått re-
presentera idealkvinnan. Det är samtidigt ett kvinnoporträtt som väcker ambivalenta 
känslor, som får honom att sjunka ”samman i en känsla av beundran, svartsjuka och 
mindrevärdeskänsla” (100). Trots detta finns det hos Stellan ett starkt begär att erövra 
Maureen/Brittania, bland annat som ett sätt att bryta sin återkommande känsla av en-
samhet och främlingskap. I sitt inre börjar han föra en delvis kritisk dialog med henne 
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om de politiska och sociala förhållandena i England, där hon får representera landets 
och imperiets styrande elit. Som Brittania ser han henne vid ett tillfälle passera utanför 
sitt fönster och uppfattar henne då som ”omedvetet självsäker, självfallen, fulländad” 
(149). Det finns dock andra tillfällen då berättaren om Stellan säger att han gjort Mau-
reen till sina ”kvinnodrömmars kläddocka” (155).

Efter en tid får dock Stellan veta att Maureen är irländska och dotter till en irländsk 
frihetskämpe – en O’Moore – som dessutom blivit illa behandlad av de brittiska mi-
litärmyndigheterna sedan han framfört kritiska synpunkter på boerkriget. Denna nya 
kunskap ändrar i grunden Stellans syn på henne liksom villkoren för en relation mel-
lan dem:

Det kändes som en befrielse. Hon hade inte ett stort imperium släpande efter sig som 
en hermelinsmantel. Hennes skuldror tyngdes inte av imperiebyggarens räntebärande 
börda. Hon hade inte något världsherravälde att stoltsera över eller falla tillbaka på. Hon, 
liksom han, kom från ett litet och fattigt land som inte hade mycket att säga till om i värl-
dens affärer. Det gjorde dem jämnställda. (175–176).

En olikhet mellan dem är dock att Maureens kunskaper om den brittiska politiken och 
samhället är så mycket större än Stellans. Hans beroende av henne visar sig till exempel 
då Maureen hjälper Stellan då han författar sin roman om ett par Londonkuskar. Mau-
reen blir mer än någon annan av romanens personer den som fördjupar Stellans kun-
skaper om de politiska och sociala förhållandena i Storbritannien liksom om dess ko-
lonialpolitik. Kritiken mot den senare kommer till en början naturligt nog i stor ut-
sträckning att handla om just Irland, men även Indien aktualiseras i slutet av romanen. 
Det sker genom ett politiskt attentat i London mot en brittisk tjänsteman på India Of-
fice. Båda länderna stod som Elleke Boehmer visat i fokus i den postkoloniala litteratu-
ren och debatten under början av 1900-talet, just den period Hellströms roman skild-
rar, och de antikoloniala rörelserna i respektive land inspirerade varandra.24

Både Maureen och hennes far beskrivs som djupt präglade av den koloniala erfaren-
heten i Irland, något som utgör en viktig skillnad mellan Maureen och Stellan. Mau-
reen är helt upptagen av frågan om Irlands självständighet och när likt sin far ett starkt 
hat mot engelsmännen. Hon visar däremot olikt Stellan inget större intresse för den 
sociala frågan. Hon förklarar sin hållning för honom i början av deras bekantskap:

För mig finns det bara en synpunkt i fråga om politik. Och det är den: hur kan det, som 
händer och sker nu, hjälpa Irland att bli fritt? Ni tycker kanske det är smalspårigt att inte 
kunna vidga cirkeln för ens rättskänsla och medlidande. Men ni kommer från ett fritt 
land. Jag kommer från ett som är underkuvat, uthungrat och utsuget. För oss betyder 
vår frihet allt. Det är liksom om vi inte hade kraft eller råd att splittra våra känslor. Vi är 
fattiga i Irland. Fattigare än de är här. En sådan slum som i Dublin får ni leta efter i Lon-
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don. Men vi begär inte mera bröd. Vi vill först ha vår frihet. Sen kan det bli tid att tänka 
på magen. Ni förstår inte och jag inser att ni inte kan förstå vad det vill säga att släpa på 
en historia som vår – en historia som man inte kan glömma. Jag hoppas ingenting av 
engelsmännen. Det är kanske därför jag inte heller är någon slags utvecklingsoptimist. 
(212–213)

Men det är inte bara denna koloniala erfarenhet som utgör ett hinder i relationen mel-
lan Maureen och Stellan. Han ser henne, trots allt, också som en del av det brittiska 
imperiet, genom språket men också genom hennes engelska mor, något som får Stel-
lan att känna sig underlägsen, eftersom han tror att hon betraktar Sverige som ”ett li-
tet avlägset land, en avkrok av världen, ett dockskåp” (440). Han kan heller inte på 
samma självklara sätt som hon ta ställning för Irlands frihet, inte heller för Indiens när 
den frågan aktualiseras. Han är som han själv säger i romanens slut ”ett mellanting” 
som inte kan låta bli att se saker från olika håll, något han tror Maureen föraktar ho-
nom för. Maureen gör honom dock mer medveten om den postkoloniala problemati-
ken, vilket leder till att hans syn på det brittiska imperiet kommer att förändras: han 
ser det inte längre som så stabilt och mäktigt. I takt med att hans kunskaper ökar ter 
det sig tvärtom allt mer som ett imperium i kris och ett som möter allt större kritik 
och motstånd:

Så orubbligt övertygad hade man varit om ett kategoriskt framåtskridande, att överty-
gelsen hade urartat till däst och fadd självbelåtenhet. [– – –] Boerkriget hade gett den en 
första, hård törn. Brutaliteten i den unga nyimperialismen ingav allt flera hederliga och 
rättänkande lojala engelsmän en stigande motvilja. Den vite mannens av Kipling mång-
besjungna börda avslöjade sig som den kapitalstarke företagarens byte. (321–322).

Denna imperiets kris blir särskilt tydlig då en högre ämbetsman på India Office blir 
mördad på öppen gata i London av en ung indier, som kämpar för Indiens självständig-
het. Pressen fördömer dådet samtidigt som den politiska kopplingen tonas ner. Själva 
händelsen liksom pressens reaktioner på den väcker en intensiv debatt till liv där flera 
röster just understryker kopplingen mellan dådet och den brittiska kolonialpolitiken 
i Indien. I romanen är det ju framför allt Maureen som får ge röst åt den kolonisera-
des erfarenheter och kritik, men i samband med rättegången, där den indiske man-
nen döms till döden, håller denne man ett anförande inför rätten som citeras direkt i 
romantexten. Här talar han för rätten att slåss, även med våld, mot det koloniala för-
trycket. Hans anförande, som är ett av de viktigaste tillfällena i romanen där den kolo-
niserade ges röst, börjar:

Jag erkänner, att jag för tre veckor sedan sökte spilla brittiskt blod som en ringa veder-
gällning för de brott mot indiskt liv och indisk egendom, som begåtts av engelsmännen. 
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Under denna min strävan har jag rådgjort med ingen annan än mitt samvete. Jag har 
ingen annan sammansvuren haft än känslan av min egen plikt.
 Jag är övertygad om att en nation, som undertryckes av främmande bajonetter, befin-
ner sig i ett ständigt krigstillstånd, eftersom öppen strid är omöjliggjord för ett avväpnat 
folk. Jag anföll genom överraskning, eftersom det var mig förbjudet att öppet bära vapen. 
(473)

Mannens hållning väcker både respekt och beundran, ändå in i regeringskretsen hos 
ministrar som Churchill och Lloyd George, men också en medvetenhet om den egna 
skulden: ”självrannsakningens och skamkänslans bittra frukter. Han hade fått sin dom. 
Men han hade samtidigt – och inte utan verkan – i sin ordning uttalat sin dom över en 
regim, för vilken var och en i sin stad bar en del av ansvaret” (474–475).

Hos Maureen och Stellan väcker attentatet olika reaktioner. Hon identifierar sig 
starkt med attentatsmannen och ser på dådet som en del av samma antikoloniala kamp 
som hon själv är djupt involverad i, något som Stellan förstår: ”Han visste att det var på 
Irland hon tänkte, när hon talade om Indien” (483). Hon å sin sida markerar att Stellan 
har en annan erfarenhet som gör att det inte är lika lätt för honom att ta ställning: ”Du 
är en fri medborgare i ett land som alltid varit fritt. Du är varken indier eller irländare” 
(483). Stellan tar djupa intryck av mordet, som väcker hans ångest och oro, främst där-
för att det aktualiserar en fråga han brottas med, nämligen hur han ställer sig till våld 
och under vilka omständigheter han själv skulle vara beredd att använda det. Han re-
sonerar fram och tillbaka, bland annat genom att jämföra med mordet på den ryske 
guvernören Bobrikov i det då ofria Finland ett par år tidigare, utan att komma till nå-
gon entydig slutsats. Inför Maureen och hennes säkerhet i frågan känner han sin egen 
osäkerhet och tvivel: ”Och samtidigt var det som om allt inom honom blev tungt och 
dött. Han kände att de nu stod vid skiljovägen, och att det bara behövdes några ord 
från hans sida för att detta samtal skulle betyda början till slutet på allt som varit mel-
lan dem” (480). Så sker emellertid inte och i stället står de tillsammans i folksamlingen 
utanför fängelset då den indiske mannen avrättas.

Attentatet mot den brittiske kolonialtjänstemannen leder till att Stellan åter blir 
smärtsamt medveten om sin kluvenhet i politiska frågor medan Maureens antikoloni-
ala övertygelse och kampvilja tvärtom förstärks. Politiken utgör en spricka mellan dem 
som hotar deras kärlek. Stellan tror att Maureen föraktar honom för hans tvivel och 
obeslutsamhet, men hon visar sig i romanens slut vara djupt fästad vid honom. Hen-
nes kärlek till Stellan är lika stark som den till Irland, och konflikten mellan dess båda 
kärlekar och krav har hon svårt att uthärda och saknar själv krafter till att lösa. Hon 
ber honom därför att låta henne bli fri från honom. Under stor smärta tar han beslutet 
att bryta upp från deras förhållande. Romanen slutar dock inte med detta. I slutscenen 
lämnar Stellan London, delvis ganska desillusionerad, för ett nytt korrespondentjobb 



”Jag är ett mellanting” · 93

Samlaren, årg. 139, 2018, s. 79–96

i Paris. Till tåget kommer Maureen, inte för att ta farväl, utan för att följa honom till 
Paris – om än endast för ett par dagar innan hon själv beger sig till Irland. Hon erbju-
der dock Stellan ett slags kompromiss mellan kärlek och politik, då hon frågar honom 
om han framledes är villig att dela henne med Irland. Hans svar, som är romanens sista 
ord, lyder: ”Älskade!” (519). Romanens slut kan förstås som ett bejakande av den kom-
promiss Maureen erbjuder honom på kärlekens område, en kompromiss som utgör en 
parallell till Stellans mellanposition inom politiken. Skillnaden mellan dessa positio-
ner är dock att Stellan här inte står ensam, eftersom kärleken är något han delar med 
Maureen. Trots att de politiska skillnaderna mellan dem kvarstår överlever kärleken 
med dess blandning av bundenhet och frihet.

Avslutning
Gustaf Hellström tillhörde under 1900-talets första decennier Sveriges främsta utri-
keskorrespondenter och som sådan utmärkte han sig genom att särskilt skriva om de 
ekonomiska och sociala förhållandena i de länder där han var stationerad. Med sitt 
stora intresse för arbetarklassens skiftande villkor och fackföreningsrörelsernas arbete 
var han närmast unik i den borgerliga pressen under samma tid. Det är en sida av hans 
författarskap som under de senaste åren har uppmärksammats i en rad skrifter utgivna 
av Gustaf Hellström-sällskapet och bland dessa finns ett urval av Hellströms journa-
listik från de första åren som korrespondent i London för Dagens Nyheter 1907–1910 
liksom de mycket kritiska resereportagen från Nazi-Tyskland 1933 respektive Sovjet-
unionen 1937.

Hellströms erfarenheter som utrikeskorrespondent återspeglas på olika sätt även i 
hans skönlitterära författarskap. Så exempelvis i romanen Ett rekommendationsbrev 
(1920), som skrevs under författarens tid som korrespondent i USA 1918–1923, där han 
riktar skarp kritik mot amerikansk kapitalism och rasism. Så är också fallet i delar av 
den självbiografiskt baserade bildningsromanen om Stellan Petreus, som utkom i sju 
delar mellan 1921 och 1952. I denna artikel har fjärde delen i denna serie, Kärlek och po-
litik (1942), analyserats. Romanen skildrar Stellan Petreus första tid som utrikeskorres-
pondent i London ett par år före första världskriget. Fokus i Petreus rapportering är de 
politiska motsättningarna i det engelska samhället och särskilt den engelska arbetar-
klassens hårda villkor liksom dess fackliga och politiska kamp. Detta var även ett hu-
vudtema i Gustaf Hellströms artiklar från England under samma tid.

Analysen visar att Stellan Petreus successivt blir allt mer kritisk till det engelska 
klassamhället med dess privilegier och orättvisor, och allt mer solidarisk med den eng-
elska arbetarklassen. Samtidigt blir han också medveten om vad det för hans del inne-
bär att vara svensk och radikal liberal, något som sätter gränser både för hans förståelse 



94 · Peter Forsgren

Samlaren, årg. 139, 2018, s. 79–96

och för hans solidaritet. Han är kritisk till vad han uppfattar vara konservatism inom 
den engelska arbetarklassen och arbetarrörelsen, och kritiserar dess ovilja att gripa till 
våld, samtidigt som han vägrar att överge sin i grunden liberala tro på möjligheterna 
att förbättra samhället med kunskap och fredliga medel. Det är denna position mellan 
engelskt och svenskt och mellan socialism och liberalism som får Stellan att beteckna 
sig själv som ett ”mellanting”, såväl klassmässigt som politiskt.

Romanens andra stora tema rör det brittiska imperiet och dess kolonialpolitik. Till 
en början hyser Stellan Petreus respekt och en viss beundran för Storbritannien och för 
hur världshistoriens största imperium på olika sätt manifesterar sig i vad som vid denna 
tid är världens största stad. Även här kommer han efterhand att utveckla en allt mer kri-
tisk syn, inte minst sedan han på olika sätt blivit medveten om det koloniala förtrycket 
i Indien och Irland. Även på detta område kommer han dock att inta ett slags mellan-
position, eftersom han som svensk saknar egna erfarenheter av kolonialt förtryck och 
därför inte fullt ut kan identifiera sig med den koloniala frihetskampen och dess krav 
på handling. På kärlekens område slutligen utmynnar romanen i ett slags kompromiss, 
där Stellan och Maureen hittar en modell där bundenheten vid varandra kan kombi-
neras med individuell frihet.
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“I’m something in-between”: Class and Colonialism in Gustaf Hellström’s Bildungsroman 
Love and Politics (“Jag är ett mellanting”. Klass och kolonialism i Gustaf Hellströms bildnings-
roman Kärlek och politik)

This article analyzes Gustaf Hellström’s novel Kärlek och politik (Love and Politics), published 
in 1942, from both a class and a postcolonial perspective, showing how they interact with each 
other, and with gender as well. Following the novel’s hero, Stellan Petreus and his develop-
ment during his stay in London 1908–1911 as a foreign correspondent, the analysis shows how 
his identity as a Swede and as a liberal middle-class man is disrupted when he is confronted 
with class conflicts and social injustices in England and with British colonial policies, especially 
towards Ireland and India. The analysis also shows that Stellan Petreus uses his writings, both 
as a journalist and as an author of fiction, as a way to cope with the conflicts he is faced with. 
Another way to deal with the conflicts is to define his position as an “in-betweener” (mellan-
ting).
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