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1. Inledning

Henning Berger och sekelskiftet 1900

Epitetet “bortglömd” verkar förfölja Henning Berger (1872-1924), och har gjort så ända sedan

hans bortgång.1 Även om han visserligen inte har förpassats till irrelevans – han fortsätter att

dyka upp i översiktsverk och i specialiserade studier om dekadens och stadslitteratur – så har

hans författarskap utan tvivel förlorat den framstående ställning det hade under hans levnad.

Från  att ”meteorliknande  lyst  och  bländat  på  den  svenska  bokmarknaden”2 har  han  blivit

tämligen okänd och oläst.  Hans verk har inte bestått  historiens prövning i  egen rätt.  Inom

litteraturhistorien  däremot,  har  han  idag  vunnit  något  av  sitt  rättmätiga  erkännande  för

betydelsen  han  haft  för  svensk  1900-talslitteratur.  Med  sin  livliga,  fartfyllda  berättarstil,

speglande den moderna storstadens puls, införde han någonting nytt i svensk prosa, och bröt

samtidigt från nittiotalet  och övriga flanörförfattare.3 Både prosan och storstadsmotivet var

nydanande, och förebådande för litterär modernism.

     Man brukar räkna Berger till  dekadensens litterära tradition.  Hans verk besitter också

många attribut som pekar på författarens dekadenta, sekelslutspessimistiska rötter: hjälten är

ofta en ångestfylld flanör som plågas av alienation och håglöshet. Desillusionen är ett genom-

gående inslag, ofta åtföljt av undergångsstämningar. Därtill ligger ett starkt konstnärligt fokus

på återgivningen av stämningar och dagrar, miljöer och interiörer, som förvärvat Berger ett

visst anseende för sin impressionistiskt målande teknik. Men han är långt ifrån en renodlad

flanörförfattare, och under det stundtals dekadenta ytskiktet strömmar andra perspektiv, vilka

särskiljer honom från de flesta av våra författare vid samma tid. I sitt sammanhang var han

också i stort sett unik, sett till  sin mångåriga vistelse som utvandrare i  Chicago, och upp-

levelsen av  en längre  gången,  brutalare  modernitet  än  man vid denna tid  erfarit  hemma i

Stockholm. Det är just modernitetsupplevelsen som, i min mening, utgör den mest drabbande

och  intresseväckande  aspekten  av  hans  författarskap.  Attityden  till  det  moderna,  som den

kommer till uttryck i hans verk, präglas av en fundamental fascination och beundran, ibland

1 Se t.ex. Sven Kiellander, “Henning Bergers författarskap. Några minnesanteckningar för Brage”, Brage, 13, 
1938, s. 54; Åke Runnquist, “Månadens porträtt”, All världens berättare, 8, 1952:1, s. 264;  Christer 
Jacobson, På väg mot tiotalet. Två studier, (diss.) Uppsala: Almqvist & Wiksell 1961, s. 220; Knut Ahnlund, 
recension av Drömmaren från Norrlandsgatan, Samlaren, 84, 1963, s. 298.

2 Kiellander 1938, s. 54.
3 Erik Hj. Linder, Fyra decennier av nittonhundratalet (Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, 5), Stockholm: 

Natur och kultur 1958, s. 69ff. 
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stegrad  till  hänförelse,  inför  de  oerhörda  krafter  han  sett  i  spel.  Som modernitetsskildrare

ligger han före i Sverige, och utmärker sig även genom att så påtagligt behandla det moderna,

utan att för den skull ansluta sig till vare sig hembygdsromantiken eller till de världsfrånvända

flanörerna – två mer utbredda reaktioner på samtidens samhälleliga omvälvningar. Bristen på

djupare känd nostalgi eller sentimentalitet är slående i hans verk. Han är till sitt väsen urban,

en modernitetens urinvånare. 

       Stående med ena foten i en dekadent tradition, och med den andra redan i den nya tiden,

har Berger dessutom en romantisk ådra som genomsyrar skildringen i bägge poler. Flanören

förlorar  sig  i  en  ljusskiftning  över  Strömmen,  medan  utvandraren  berusas  av  Sturm  und

Drang-scener  på  Chicagos  börsgolv.  Känsligheten  och  den  estetiska  läggningen  är  inte

oproblematisk i den moderna världen, som den ter sig i Chicago. Bergers hjältar är med sina

drömmande temperament tragiskt missanpassade till  verkligheten,  som kräver kyla, skärpa,

företagsamhet och inte sällan hänsynslöshet av den som vill slå sig fram. Både tidsligt och

innehållsligt placerar sig Berger därmed mellan sekelslutets ärkeflanörer och tiotalets vilje-

dyrkare. Resultatet kan utläsas i form av en djupgående existentiell klyvning som ligger till

grund för många av de teman han behandlar i sina verk.

…….Bergerkritiken har upprepade gånger anklagat hans verk för att sakna djupare idéstoff

och samhällsengagemang. Han når kanske inte konstnärlig fulländning i sitt företag, men jag

förnimmer att han trevar, i verk efter verk, efter de rätta uttrycken för att fånga och förklara

något av den moderna erfarenhetens kärna. Han är inte banal, som man ibland velat se honom,

men det idémässiga innehållet förblir oförlöst. Den här uppsatsen stammar från min föresats

att avkoda det, och lyfta fram några av de underliggande frågor som Berger brottas med i sina

framställningar. Vad händer med människan i det moderna samhället? Vad betyder den nya

tiden för hennes existentiella villkor? Och inte minst: vilket förhållningssätt till det moderna

kan utläsas i hans litterära verk? 

* * *

Henning Berger debuterar 1901 med novellsamlingen Där ute, ett drygt år efter hemkomsten

till Stockholm. Det vill säga, han inleder sin författarbana under den kritiska tid då Skand-

inavien vacklar på modernitetens tröskel, i den utbredda uppfattningen om att man befinner sig

mitt i en genomgripande, oåterkallelig transformation.4 Stockholm håller på att bli en storstad,

alltmedan vetenskaplig och teknologisk utveckling, kapitalism, industrialisering, urbanisering

4 Jag lånar tröskelbegreppet av Anna Jörngården; se ”Teoretiska och metodiska utgångspunkter” nedan.
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och sekularisering förändrar människans hela verklighet, till någonting nytt och ännu obekant,

där traditionella värderingar löses upp och tillvaron tycks fragmenteras. Litteraturen utforskar

olika förhållningssätt och söker uttryck och svar. “Både författarna och sociologerna”, skriver

Alexandra Borg i sin avhandling om sekelskiftets stadslitteratur, “tar sig an det moderna med

samma målsättning: att förstå och förklara den moderna tiden, kulturen och människan”.5 Det

litteraturhistoriska sammanhanget präglas i stor utsträckning av fin-de-siècle-stämningar och

den  litterära  dekadensens  strömning,  med  undergångskänslor,  pessimism  och  uppgivenhet

(med  Ola  Hansson,  Hjalmar  Söderberg  och  Sigfrid  Siwertz bland  de  svenska  förgrunds-

gestalterna). Dessa författare hör hemma i det urbana, förhåller sig melankoliskt estetiskt till

stadsmiljön, flanerar med plågade, överkänsliga sinnen. Parallellt med dekadensen har också

en civilisationskritisk, nostalgisk och hembygdsromantisk rörelse vuxit fram, och den tilltar i

styrka under 1900-talets första år (med Sven Lidman och Karl-Erik Forsslund som förgrunds-

gestalter). Där reagerar man på tidskrisen och förlustkänslorna konservatoriskt. Man strävar

tillbaka till det gamla, och glorifierar känslan av hem- och samhörighet på landsbygden och i

det traditionella jordbrukssamhället.6 Denna kulturpolitiska rörelse utvecklas som en gren av

den vidare nationalromantiska inriktning som kommit  att  bli  dominerande inom konst och

kultur, med bland andra Heidenstam och Lagerlöf som litterära tongivare. Artur Hazelius hade

nyligen slagit upp portarna till Skansen.7 August Strindberg (som Berger hyste stor beundran

för)  kastade  sig  aktivt  in  i  samtidens  intellektuella  debatt,  där  ”slaget  om  det  moderna”

utkämpades  bland civilisationskritiker  och  utvecklingsoptimister.8 Man sysselsatte  sig  med

frågor som på olika sätt försökte besvara huruvida moderniseringens konsekvenser ytterst var

goda  eller  dåliga.  Modernitetskritiker  befarade  en  kollektiv  själslig  död,  till  följd  av  det

effektiviserade, mekaniserade produktionssamhället. Andra förutsåg en utopi av välstånd och

frihet. Många av moderniseringens konkreta yttringar var ett faktum vid denna tid, men om det

5 Alexandra Borg, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897-1916, Stockholmia förlag: Stockholm 
2011, s. 39. Jag återkommer till Borg i “Forskningsöversikt” nedan.

6 Andreas Hedberg skriver om den hotade gården som motiv i “Lyckan heter hem. Den hotade gården som 
motiv i svenska romaner 1899-1915”; man talade “i religiösa termer om ’Storgårdens evangelium’ (inspirerat
av Forsslunds romansvit) och om ’hemmet som kyrka’” (i Furuland et. al. (red.), Spänning och nyfikenhet. 
Festskrift till Johan Svedjedal, Gidlunds förlag: Möklinta 2016, s. 59).  

7 Mark Sandberg har noterat hur framväxten av folk- och friluftsmuséerna motiverades av (samt kapitaliserade 
på) en utbredd förlustkänsla, i “Scandinavia’s charged ninteenth-century social context of rescue and last-
chance preservation”. Dessa (givetvis alltid urbant belägna) muséer materialiserar också något av tidens 
tröskelupplevelse. Entrén blir en simulerad “threshold between past and present”, där besökare “can feel part 
of either world simply by turning one way or the other” (Mark Sandberg, Living Pictures, Missing persons, 
Princeton University Press: Princeton och Oxford 2003, s 262, 235). 

8 Frasen är Martin Kylhammars. Se “Slaget om det moderna. Civilsationskritikerna August Strinderberg och 
Vitalis Norström i den politiska hetluften”, i Alzén & Hedérn (red.), Kulturarvets natur, B. Östlings 
bokförlag: Stockholm/ Stehag 1998.
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var detsamma som den rätta vägen vidare och framåt var fortfarande långt ifrån självklart.9 

        Det är lätt att se varför litteraturhistorien brukat placera in Berger i flanörernas läger: hans

huvudpersoner uppvisar  flera  av deras vedertagna kännetecken,  medan allt  vad hembygds-

svärmeri och tillbakasträvan heter lyser med sin frånvaro. Och de flanerar verkligen många

gånger. Men i grunden skiljer sig hans budskap från det varur dekadenslitteraturen uppstod.

Redan hans intensiva prosa, hans entusiasm, vittnar om det. Livsleda förekommer visserligen,

men den är inte förlamande: istället får den ständigt stå tillbaka för eruptioner av handlings-

kraft och vilja. Om hans gestalter ofta är melankoliska till sinnes, låter de sig lika ofta förföras

av den moderna storstadens möjligheter, av drömmar, äventyr, asfaltsromantik. Tack vare åren

som emigrant står han redan på andra sidan av modernitetens tidsströskel, när han vid åter-

komsten till Sverige inleder sin författarbana. Han har sett utvecklingens framrusande ångvält,

och han har bejakat den.

Syfte och uppläggning

Det är min uppfattning att Berger inte är så banal och ytlig som han brukar framställas, och att

hans verk innehåller konturerna av ett idékomplex som ställer honom i förbund med de stora

modernitetsskildrarna. Jag vill visa att han gör en betydande, tidig konstnärlig framställning av

moderniteten, som innefattar  ett  seriöst  intresse  för  utforskandet  av  dess  betingelser. Där-

igenom illustrerar och anknyter han också – dock utan några höga intellektuella anspråk – till

många av de stora frågor som sysselsatte samtidens intellektuella. Fastän hans böcker inte bör

betraktas som medvetna debattinlägg, ägnar han sig åt några av de akuta livsfrågor som den

moderna  utvecklingen  väckte  och  lyfte  till  diskussion.  Hans  modernitetsupplevelse  är

visserligen  ett  värdigt  studieobjekt  i  egen  rätt,  men  hans  avvikelse  från  övriga  svenska

författare i inställningen till  det moderna, gör honom ur denna synpunkt särskilt intressant.

Hans berusning inför,  och bejakande av,  utvecklingen sticker ut  och gör honom unik i  sitt

litterära  sammanhang;  han  tillhör  ingen  av  huvudfårorna.  Bejakandet  av  modernitetens

framfart  är  därför  en  aspekt  av  hans  verk  som jag  särskilt  kommer  bemöda  mig  om att

redovisa. 

9 Martin Wiklund belyser hur det endast är i efterhand som utvecklingen ter sig som en enskild, rak linje. 
Framför den som står i ett tidens vägskäl kan åtskilliga, alternativa vägar till framtiden breda ut sig. Se Martin
Wiklund, “Framstegets divergerande riktningar”, i Halldorf & Hedberg (red.), En annan riktning framåt. 
Modernitetskritik i Sverige under det långa 1800-talet, Artos & Norma Bokförlag: Skellefteå 2017.
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       Detta medför att ett övergripande syfte blir att blottlägga och utreda några av de viktigaste

dragen i Henning Bergers modernitetsskildring. Det har upprepats att Berger är en av de första

inom svensk litteratur att skildra moderniseringen, och att även hans stil reflekterar detta. Men

vad uttrycker hans verk faktiskt om moderniteten? I botten av hans litterära framställningar

ligger spörsmål av existentiell art, om vad den nya tidens omvälvningar betyder för samhället

och människan. Det  är  en aspekt  av hans författarskap som man hittills  har  förbisett  eller

underskattat, kanske för att dess konstnärliga framställning förblir trevande, och det intellekt-

uella stoffet outvecklat. Idéinnehållet och de mer djuplodade analyserna – som om och om

igen påståtts saknas – ligger latent i hans verk, som en orealiserad potential.       

    Samtidigt  vill  jag  understryka  att  min  uppsats  inte  bottnar  i  ett  försök  att  ge  den

“bortglömde” författaren mer litterär  upprättelse  än det  finns fog för.  Jag hörsammar Åke

Runnquist, som minns  Berger i  All världens berättare 1952: “[d]en som vill fästa uppmärk-

samheten  på  en  förbisedd  författare  frestas  lätt  att  ge  honom för  stora  dimensioner”,  och

Henning Berger är inte ett “bortglömt geni”.10 Han platsar inte bland våra stora mästare för sin

hantverkskonst, men modernitetsperspektivet i hans verk förtjänar att tas på allvar, och jag vill

motsätta mig den kritikerkör som stämplat honom som banal, eller som endast en impress-

ionist oförmögen att se bortom livets yta. Bilden som framträder för en nutida läsare är den av

en delvis missförstådd författare, som i flera avseenden var före sin tid. Det ligger därmed

inbäddat i min intention att ge Bergers författarskap en partiell upprättelse, bland annat för

hans psykologiska porträtt, den säregna stilen, och hans existentiella analys av moderniteten.

       Berger har ibland klassificerats som starkt Amerikakritisk. Sven Lagerstedt var bland de

första  att  verkligen  undersöka  ambivalensen bakom  den  ibland  till  ytan  negativa  fram-

ställningen av Amerika.11 Ett av mina delsyften är att förhålla mig till och utveckla hur denna

ambivalens ska förstås i ljuset av både negativa och upphöjande inslag i Amerikaskildringen,

men också att visa hur ambivalensen till Amerika (som representant för det moderna) ingår i

det vidare mönster av kluvenhet som genomsyrar Bergers verk.

      Jag låter analysen färgas av  kluvenheten som ett övergripande begrepp. Med kluvenhet

avser jag en djupt känd splittring, inför de oförenliga poler som Bergers författarskap rör sig

kring,  och  som  också  alltid  yttrar  sig  i  protagonisternas  kluvna  personlighet.  Det  är  en

världsbild  som präglas  av  ambivalens  och  dikotomi,  i  ett  spänningsfält  mellan  dröm och

verklighet,  romantik och realitet,  det svenska och det amerikanska och inte minst:  modern-

10 Runnquist 1952, s. 267. I januarinumret 1952 tillägnades Berger “Månadens porträtt”.
11 Sven Lagerstedt, Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap (diss., 

historisk-filosofiska sektionen, Stockholm universitet) Stockholm 1963, s. 83-97.
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itetens under och modernitetens destruktivitet. Dessa polariteter – eller om man så vill: dessa

yttringar av en fundamental inre kluvenhet – överlappar och går in i varandra. Uppdelningen är

avsedd som en strukturerande förenkling. De kan alla härledas till Bergers dubbla kulturella

och litterära hemvist: i sekelslutets trötthet och utvecklingens extas. 

        Kluvenheten och dess poler går som en sammanhållande tråd genom studien. Jag kommer

löpande att förhålla mig till de teser jag stipulerat här, i förhoppningen att kunna belysa några

förbisedda men väsentliga drag hos Henning Berger. 

       Analysen är strukturerad utifrån ett antal centrala teman och motiv, som avhandlas under

sina respektive kapitelrubriker. Jag inleder analysdelen med ett avsnitt om Bergers storstads-

skildring. I den mån han är beforskad, är det mestadels utifrån just detta ämne, och som min

forskningsöversikt visar finns det redan ett par ingående studier om hans stadsskildringar. Min

intention med kapitel 2,  “Storstaden”, är främst att grundlägga några av mina resonemang,

samt  att  gå  i  dialog  med  tidigare  forskning,  och  därför  är  avsnittet  nödvändigt  även  om

ämnesvalet är mindre originellt. Kapitlet bildar ett slags inledning till resten av analyserna. I

kapitel 3,  “Naturen utestängd och ersatt”, belyser jag däremot en aspekt av stadsskildringen

som i princip är outforskad. Resterande kapitelrubriker berör teman som har noterats tidigare i

olika  grad,  men där  en  mängd intressanta  spår  lämnats  outforskade.  Kapitel  4,  “Chicago-

börsens Amerika”, ägnas åt olika aspekter av den amerikanska kapitalismen, och utvecklar

diskussionen om Chicagobörsen – ett motiv som bär mer betydelse än vad tidigare har upp-

märksammats.  Kapitel  5,  “Människan:  amerikanen  och  flanören”,  belyser  hur  tidströskeln

skiljelinje mellan nytt och gammalt yttrar sig i människotyperna som delas upp i ’amerikaner’

och ’svenskar’. I kapitel 6, “Undergångskänslor”, redogör jag för ett plan som löper parallellt

med den stundtals eggande framåtandan: de pessimistiskt dekadenta stämningarna, som ligger

mer i linje med den svenska sekelskifteslitteraturen. I analysdelens sjunde och sista kapitel,

“Utveckling och destruktion”, utreder jag hur vi i slutändan ska förstå författarskapets förhåll-

ningssätt till Amerika och den moderna utvecklingen, utifrån de till synes motstridiga bilderna

som läggs fram av moderniteten och dess konsekvenser.

Material

Min  studie  begränsar  sig  till  Bergers  tidiga  produktion,  1901–1911.  Det  vill  säga,

tioårsperioden  från  debuten  med  novellsamlingen  Där  ute,  till  och  med  den  sista  delen  i

Drömlandstrilogin, romanen Fata Morgana. Avgränsningen gör jag dels av utrymmesskäl och
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dels för att återstoden av hans produktion är mindre intressant för mina syften. Dessutom är

den  förhärskande  uppfattningen  –  som  jag  delar  –  bland  kritiker  och  forskare  att  ingen

betydande utveckling märks i hans författarskap.12 Redan inom mitt urval är stil, motiv och

teman repetitiva, och han fortsätter därefter i princip på samma spår. Den senare förströelse-

litteraturen  och  spökhistorierna,  liksom  hans  sista  religiöst  betonade  verk,  är  av  mindre

relevans för  den här  studien.  Men inte  heller  inom min tioårsperiod  har  jag,  på grund av

restriktioner  för  uppsatsens  omfång,  haft  möjlighet  att  inkludera  alla  verk.  Eftersom  jag

beslutat  att  fokusera  arbetet  till  prosans  form,  utesluter  jag  det  annars  tilltalande  dramat

Syndafloden (1908).  Jag  har  motvilligt  fått  konstatera  att  romanen  Ur en  ensams dagbok

(1908) sticker ut, till både stil och innehåll, på ett sätt som innebär att den skulle ta alltför

mycket utrymme (kanske en egen specialstudie – vilket den också vore förtjänt av) i anspråk.

Bland novellsamlingarna har jag valt att begränsa mig till de tre första, då jag bedömt dem som

representativa för Bergers novellkonst under tidsperioden. Således utgörs mitt primärmaterial

av följande verk:

• Novellsamlingarna Där ute (1901), Ridå (1903) och Drömmen om helvetet (1906)

• Romanen Ysaïl. En berättelse från Chicago (1905)

• Romantrilogin Drömlandet (1909), Bendel & Co (1910) och Fata Morgana (1911)

I min analys kommer en viss övervikt att ligga på de berättelser som utspelar sig i Amerika.

Detta  eftersom  Amerika  förknippas  med  den  mest  förtätade  modernitetsupplevelsen,  och

eftersom det är där som skildringen blommar ut i sin fulla kraft. Alla tre novellsamlingarna har

inslag från Amerika; bland romanerna är det Ysaïl och Bendel & Co som utspelar sig där, de

andra två i Stockholm. Jag kommer att hänvisa till flertalet noveller från varje novellsamling,

men en handfull nyckelnoveller för min analys utgörs av “Utan arbete” (Där ute),  “Bullock”

(Där ute), “En kungsholmsromans” (Ridå) och “Ny romantik” (Drömmen om helvetet). 

    I  referenser  till  primärmaterialet  förkortar  jag  Där  ute:  DU,  Ridå: R,  Drömmen  om

Helvetet: DH,  Ysaïl: Y,  Drömlandet: DL,  Bendel  &  Co: BC,  och  Fata  Morgana: FM.

Hänvisningar till dessa verk kommer framledes att ges löpande i texten, enligt ([förkortning]

[sidnummer]).  

12 Han anses till och med, av vissa, ha försämrats med tiden. Se forskningsöversikten nedan. 
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Teoretiska och metodiska utgångspunkter  

 

Jag hämtar mina vidaste perspektiv på vad den västerländska moderniteten innebär från ett par

av  dess  mest  inflytelserika  uttolkare:  Matei  Calinescu  och  Marshall  Berman.  Valet  av  en

litteraturvetare och en litterärt orienterad filosof som teoribas föranleder en reservation för att

jag närmar mig modernitetsbegreppet från den estetiska disciplinens perspektiv, även om de

båda också har omfattande samhälls-  och idéhistoriskt innehåll.  Min förståelse för svensk/

skandinavisk litterär dekadens formas i stora drag av litteraturforskarna Per Thomas Andersen,

Claes Ahlund och Anna Jörngården. Hos den sistnämnda hämtar jag även ett par mer specifikt

teoretiska utgångspunkter (se “Tröskelbegreppet nedan”).

       På grund av begränsningar i tid och omfång, tar jag mig friheten att använda termer som

kapitalism, industrialisering och andra relaterade begrepp på ett allmänt sätt, utan att utreda

och  definiera  dem  närmare.  Jag  har  heller  inte  utrymme  för  någon  regelrätt  idéhistorisk

översikt.13 

     Calinescus prominenta  Modernitetens fem ansikten (1987), ger en omfattande idé- och

litteraturhistorisk  översikt  av  vad  som konstnärligt, kulturellt  och  delvis  samhälleligt

karaktäriserar  modernitetens  olika  faser  –  modernism,  avantgarde,  dekadens,  kitsch,  post-

modernism – med ett särskilt fokus på begreppens användning och semantik. Men det är i

första  hand Bermans tankestrukturer  i  All That Is  Solid Melts  Into Air.  The Experience of

Modernity (1982) som jag funnit berikande för läsningen av Berger. Jag vill förtydliga redan

här,  att  det primärt är  hans  teoretiska blick på sina utvalda modernitetsskildringar som jag

intresserar mig för,  inte  deras respektive författarskap eller  verk.  Hans tankestrukturer  och

blick  på  det  moderna  inom  varje  område  lyfter  till  ett  allmänt  plan.  Här  blir  de  till  ett

analysverktyg i min Bergerstudie. 

……Jag gör alltså en läsning av Berger som modernitetsskildrare, och i viss mån dekadent.

Min läsning är intertextuell, i och med att jag läser samman och bygger en helhetsbild utifrån

de  skilda  verken,  utgivna  inom en  tioårsperiod.  Då  de  i  stor  utsträckning  rör  sig  med  –

upprepar, och vidareutvecklar – samma teman och motiv, förstås de bäst i relation till varandra.

Tillsammans  uppdagar  de  konturerna  av  ett  idékomplex  och  en  fördjupad  modernitets-

upplevelse,  liksom  analyser  av  den  moderna  människans  livsvillkor.  Tillvägagångssättet

innebär att min studie metodiskt sett får inslag av såväl motivstudium som tematisk närläsning.

Analysen är därmed upplagd efter tema, med en förhållandevis fri pendling mellan verken och

13 En sådan skulle inkludera influenser från Rousseau, Schopenhauer, Marx, Nietzsche och Weber med flera.
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utan särskild hänsyn till deras kronologi.  Jag ska strax specificera hur jag använder mig av

Jörngården och Berman i min analys. Först en kortare redogörelse för hur jag konceptualiserar

modernitet och dekadens.

Modernitet

Det västerländska 1800-talet förde med sig omfattande demografiska, sociala, materiella och

ekonomiska  förändringar.  Världen  var  under  omvandling,  och  i  en  tilltagande  hastighet.

Moderniteten växte fram ur ett samhälle som – om vi tillåter oss en generalisering – under lång

tid varit “ekonomiskt och kulturellt statiskt”, och där “stabilitet och till och med stillhet varit

dominerande ideal”.14 Framsteg inom teknologi  och vetenskap utmanade den förhärskande

teocentriska världsbilden; industrialisering och kapitalism strukturerade om samhället och dess

värderingar.  Calinescu  framhåller  hur  den  nya  medelklassen  blev  drivande  i  en  sekulärt

betonad framstegsdoktrin, vari  “förnuftsdyrkan, ett frihetsideal /.../, men också orienteringen

mot pragmatism och dyrkan av handling” utmärker sig.15

    Den  extensiva  urbanisering  som  följde  i  industrialismens  kölvatten,  kombinerat  med

stadsrummets  stora  förändringar  i  sin  anpassning till  nya  tider,  frambringade miljöer  som

kunde  tyckas  chockartade  på  flera  plan.  Berman  ägnar  särskild  uppmärksamhet  åt  de

framväxande  storstadsmiljöer  som  skulle  komma  att  representera  modernitetens  tidevarv:

trafikens,  boulevardernas  och  folkmassornas  malström,  samhällsklassernas  blandning,  de

elektriska  ljusen,  det  höga  tempot,  den  överväldigande  och  aldrig  sinande  kaskaden  av

sinnesintryck.  

        Inom kulturen och det praktiska samhället, såväl som inom konsten, brukar en minskande

bundenhet till traditioner pekas ut som ett av modernitetens definierande drag. Man premierar

det flyktiga nuet, för att inte nämna framtiden, framför det förflutna; man söker förändring

framför  varaktighet,  möjligheter  framför  förankring.  Detta  för  oss  in  på  modernismen,

estetikens  motsvarighet  till  den  samhälleliga  utvecklingen.16 Omvälvningarna  speglas  stil-

14 Matei Calinescu, Modernitetens fem ansikten. Modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, postmodernism 
[orig. 1987], övers. Dan Shafran och Åke Nylinder, Ludvika: Dualis Förlag 2000, s. 26, 45. 

15 Ibid., s. 45.
16 Det är värt att notera att Marshall Berman beklagar denna begreppsliga dualism. Han menar att modernitetens

materiella miljöer och spirituella uttryck är tätt sammanlänkade i ett ömsesidig beroende, och att en 
distinktion dem emellan ger oss en sämre, icke-holistisk förståelse för den moderna människan (Marshall 
Berman, All That Is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity [orig. 1982], London/New York: Verso
1983,  s. 131-132).
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mässigt och innehållsligt  av konsten: värdeupplösning, traditionsbrott  och avantgarde.  Ofta

anges  Baudelaire  som en  av  litteraturhistoriens  viktigaste  brytpunkter:  den  som avslutade

romantiken, inledde fin-de-siècle och startade den litterära modenismen.17 De dittills upphöjda,

sublima skönhetsidealen får stå  tillbaka för  “the mire of  the macadam”, en upprorisk och

avsakraliserad estetik sprungen ur “the moving chaos of everyday life in the modern world”.18  

……I det kontinentala Europa och Amerika får moderniseringsprocessen fäste långt tidigare

än i  det jämförelsevis gammalmodiga Skandinavien.  Jörngården skriver  att  “den nya tiden

verkar komma betydligt senare och därmed mer abrupt”, och att detta “skapar en än häftigare

krock mellan nytt och gammalt i de skandinaviska länderna, något som får mötet mellan det

traditionella och det moderna att hamna i ett allmänt blickfång”.19 Jag har redan inledningsvis

givit en kort överblick av vad som står på spel i sekelskiftets Sverige, och hur det reflekteras i

litteraturen. 

Dekadens

Den europeiska dekadenta tankeströmningen uppstår ur känslan av att befinna sig i en tidskris,

i en värld under förfall. Den ökande moderniseringen i slutet av 1800-talet tycks stegra kris-

känslorna.  I  litteraturen  tematiseras  upplevelsen  av  undergångsstämningar  och  existentiell

ångest,  liksom  ”jegets  desorientering  og  reaksjonsmønster  når  de  konstitutive  verdiene

svikter”.20 Verkligheten fragmenteras och förfrämligas, då den förlorat sitt  sammanhållande

centrum. “Att en helhet gått förlorad”, skriver Jörngården, “inte bara i omvärlden utan också i

människan, blir  en dominerande tankefigur”.  Vad betyder det för människan och jaget,  att

“vara  utan  rötternas  förankring  och  ensam ansvarigt  för  att  definiera  och omdefiniera  sin

identitet – är det bara en gåva att ha världens alla möjligheter i sin hand”?21 En typisk reaktion

innefattar livsleda, resignation och håglöshet, en känsla av desillusion över livets menings-

löshet, alienation från omvärlden och självet. Psyket är överspänt, plågat, och karaktäriseras av

stor känslighet,  inte minst för estetiken i  varje situation.  Flanörfiguren träder fram som en

representant för strömningen (dandyn är en annan). Men det upplevda förfallet är inte enbart

17 Per Thomas Andersen, Dekadense i nordisk litteratur 1880-1900, Oslo: Aschehoug 1992, s. 117ff; Berman 
1983, s. 132ff; Calinescu 2000, s. 49ff. 

18 Berman 1983, s. 162, 160.
19 Anna Jörngården, Tidens tröskel. Uppbrott och nostalgi i skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900, 

Höör: Brutus Östlings Bokförlag Symposium 2012, s. 10.
20 Andersen 1992, s. 16. 
21 Jörngården 2012, s. 11, 213. 
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av ondo: det har en egen skönhet, en undergångens särskilda extas, och bejakas i vissa fall som

början på en övergång, en möjlighet till framtida förnyelse (tankemönster som bland annat kan

kopplas till Nietzsches inflytande).22 Calinescu drar slutsatsen att framsteg och förlust förut-

sätter  varandra:  “framåtskridande  är dekadens,  och  dekadens  är framåtskridande”.23 Upp-

givenhet och extas är på så vis två lika rimliga förhållningssätt. 

       Den dekadenta livshållningen kan betraktas som en opposition mot naturevangeliska och

civilisationskritiska  reaktioner  på  moderniteten.  I  J.-K.  Huysmans  inflytelserika  roman  À

rebours, bejakar huvudpersonen, med perverterat om inte patologiskt välbehag, de dekadenta

stämningarna och drar dem till sin spets. Han vänder samhället ryggen och hänger sig åt ett

slags  privat  övercivilisering:  estetiska  och  sensuella  njutningar,  vilka  alla  bygger  på

förkonstling. Det naturliga (och naturen) förkastas, till  förmån för sin artificiella (moderna)

motsvarighet. I Calinescus läsning drivs han av begäret till “våldförande på naturen” och vill

rent av  “förnedra den”.24 Som vi ska se framledes, anknyter Bergers författarskap till detta

tema.     

      Bejakandet av degenerationen, anmärker Claes Ahlund, “är emellertid en inställning /.../

som är mycket ovanlig i den svenska sekelslutslitteraturen”. De svenska verken drar nästan

uteslutande pessimistiska slutsatser, och “färgas sällan eller aldrig av vällust eller exaltation”.25

        Flanören som litterär typ vinner mark under det sena 1800-talet, som ett förkroppsligande

av dekadensens grundstämningar. Stereotypen är en ung man, som sysslolös och utan syfte

med livet strosar i storstaden och fördriver tid på kaféer. Krisupplevelsen och den existentiella

ångesten verkar förlamande och alienerande, inte minst för våra svenska flanörer. Han obser-

verar  (många  gånger  med  motvilja)  livet  istället  för  att  delta,  med  ett  ytterligt  cerebralt

förhållningssätt till verkligheten. Detta yttrar sig i högspända nerver och i upptagenheten av

stämningar,  estetiska visioner och den artificiella stadsmiljön (fasader, stadsvyer, interiörer,

ljus) – yttre stillhet och inre kris. 

22 Angående Nietzsche-kopplingen, se t.ex.  Andersen 1992, s. 130; Calinescu 2000, s. 142-143.
23 Calinescu 2000, s. 143. 
24 Ibid., s. 157.
25 Claes Ahlund, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa (diss., Litteraturvetenskapliga 

institutionen, Uppsala universitet), Uppsala 1994, s. 15. 

12



Tröskelbegreppet

I sin avhandling utläser Anna Jörngården en tröskelkänsla hos sekelslutets nordiska författare.

Hon ser  “sekelskiftet 1900 som en tidens tröskel, då nytt ställs mot gammalt på ett sätt som

saknar  motstycke  i  skandinavisk  litteratur”.26 Utifrån  en  tredelad  analys  av  Ola  Hansson,

Strindberg och Hamsun, utforskar hon nostalgins mekanismer i en drastisk brytningstid. Hon

visar att de alla på olika sätt behandlar motsättningen mellan förlust och förnyelse, och i sin

litteratur  söker  frammana  ett  slags  syntetisk,  estetisk  helhet  av  gammalt  och  nytt.  Deras

nostalgiska längtan blir på så sätt en kreativ, rentav formförnyande, drivkraft.############ T

####Tröskelbegreppet  visualiserar  en definitiv  gräns mellan det  förflutna och nutiden,  och

tydliggör  deras  oförenlighet:  det  går  inte  att  vara  på  båda  sidorna  om gränsen  samtidigt.

Tidströskeln som tankefigur är därmed i högsta grad relevant för Bergers författarskap, dock

frånsett  den  nostalgiska  vinklingen.  Begreppet  motiverar  den  dikotoma  uppdelningen  av

verkligheten till det som tillhör det gamla, i motsats till det som tillhör det nya. I Bergers fall

är  det gamla förknippat med det svenska,  det  nya med Amerika.  Amerikanen som typ får

representera den nya sortens människa, den som befolkar framtiden. Svenskarna i Amerika får

förkroppsliga den gamla, obsoleta, flanerande, utdöende människan. Men nostalgin har ingen

plats; för att ta klivet över tröskeln måste man till sitt väsen transformeras, göra sig av med

sina  rötter  och  sitt  ursprung.  Tröskeln  som  tankefigur  är  också  relaterad  till  Bergers

deterministiska hållning;  tröskeln  är  passerad  och vägen vald,  oundviklig,  och följaktligen

reagerar han med radikal acceptans istället för nostalgi och förlustkänslor. 

Primal modern scenes och Faust

Marshall Bermans studie av moderniteten och dess litterära uttryck har varit inspirerande för

min Bergerstudie. Jag tar stöd av den bland annat för att sätta Berger i samband med de stora

modernitetsskildrarna, och jag har funnit att den erbjuder åtskilliga nycklar till nya ingångar i

läsningen av Berger. Berman tillför breddade och utvecklade perspektiv på teman och motiv

som Berger brottas med.27 Det är i synnerhet två av Bermans infallsvinklar som är användbara

26 Jörngården 2012, s. 10.
27 Jag är inte den första att nämna Berman i relation till Berger: också Alexandra Borg refererar till Berman i sin

avhandling om sekelskiftets stadslitteratur, vari ett kapitel ägnas Berger. 
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för min analys: studien av boulevarden (och i vidare mening gatan) som litterärt motiv, och

studien av Goethes Faust i rollen som utvecklare. 

     Hans analys av boulevarden tar sin utgångspunkt hos Baudelaire, och i den stora om-

byggnaden av Paris som inleddes på 1850-talet. Då stadskärnans äldre kvarter obarmhärtigt

revs  ned  och  byggdes  om  från  grunden  till  en  modern  planerad  storstad,  blottlades  och

sammanblandades på de breda boulevarderna åtskilliga kategorier av människor, trafik och

kommers,  vars  vägar  sällan  tidigare  hade  korsats,  till  en  enda  hisnande  malström  vars

proportioner aldrig tidigare hade skådats. Gatan blir för Berman den ultimata representationen

av det moderna,  “the medium in which the totality of modern material and spiritual forces

could  meet,  clash,  interfuse”.28 Han  visar  hur  Baudelaire,  som  tidigt  insåg  den  kreativa

potentialen i denna nya kaosartade vardagsmiljö, riktar sitt konstnärliga fokus på erfarenheter

som på olika sätt förmår fånga essensen av den. Det är i samband med Baudelaires diktning

som Berman introducerar begreppet  primal modern scenes. Dessa består i  “experiences that

arise from the concrete everyday life of Bonaparte’s and Haussmann’s Paris but carry a mythic

resonance and depth that propel them beyond their time and transform them into archetypes of

modern life”.29 Bergers prosa innehåller ett  överflöd av  primal modern scenes,  vilka söker

uppfånga någon essentiell aspekt av modernitetens livsvillkor. Bland dessa har börsscenerna

en framskjuten position. Han återvänder gång på gång till börsgolvet som motiv, och jag ska,

bland annat med referens till Berman, visa hur Berger använder sig av motivet som en estetisk

representation för, och en existentiell analys av, modernitetsupplevelsen. Också gatan är hos

Berger en viktig scen för den typen av erfarenheter, som på olika sätt definierar det moderna.30 

      “Goethe’s Faust is the first, and still the best,  tragedy of development”.31 Utvecklingens

tragiska  innebörder  är  nämligen  ett  centralt  begrepp  i  Bermans  modernitetssyn,  och  nära

förknippat  med  destruktionen  av  det  gamla,  som oundvikligen  går  hand  i  hand  med  allt

framåtskridande.  Detta  förhållande  mellan  utveckling  och  förgörelse  är  för  honom en  av

modernitetens djupast inneboende paradoxer, och han anser att Goethe redan i det tidiga 1800-

talet  har  utforskat  hur  de  sammantvinnas  såväl  på  individ-  som samhällsnivå.  I  Bermans

läsning av Faust (1832) materialiseras en uppsättning idéer som jag funnit vara vägledande för

förståelsen  av  Berger;  dessa  förser  oss  med  nycklar  till  en  fördjupad  tolkning  av  hans

inställning till den moderna utvecklingen, på flera olika plan. I synnerhet avsnittet om Fausts

28 Berman 1983, s. 316.
29 Ibid., s. 148. Ombyggnationen av Paris leddes av stadsbyggare Georges-Eugène Haussmann på uppdrag av 

Napoleon III, och pågick mellan 1853 och 1870.
30 Före mig har Borg kopplat Bermans begrepp primal modern scenes, eller som hon kallar dem, “moderna 

primalscener”, till Bergers stadsskildringar. Se Borg 2011, s. 50.
31 Berman 1983, s. 40.
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slutgiltiga form, “the developer”, har paralleller till Bergers verk, och kan bidra till att förklara

vissa drag i hans förhållningssätt. Faust förkroppsligar modernitetens väsen, och hela mänsk-

lighetens utveckling; han transformerar både sig själv och sin omvärld, tyglar och utnyttjar

naturkrafterna, röjer skoningslöst undan allt och alla i sin väg. Han förverkligar “some of the

most creative and some of the most destructive potentialities of modern life”, i rollen som “the

consummate wrecker and creator, the dark and deeply ambiguous figure that our age has come

to call ‘the developer’”.32 Utvecklingens tragiska konsekvenser framträder som oundvikliga,

men  som  djävulen  hjälper  honom  att  förstå,  när  han  plågas  av  samvetskval  över  dess

människooffer,  “[i]f  devastation and ruin are built into the process of human development,

Faust is at least partially absolved of personal guilt”.33 Denna uppfattning om moderniteten har

viktiga paralleller till Berger, och implikationer för hur hans eventuella ambivalens eller kritik

mot det amerikanska samhället ska förstås. Jag menar att hans syn på utvecklingen, så som den

obönhörligen drivs av kapitalismens krafter, kan betecknas som faustisk. 

       Slutligen ett par ord om vägval och begränsningar inom mitt ramverk. Bermans studie är

märkbart personligt färgad, och vad mer är, beklagligt färgad av den länge utbredda bilden av

moderniteten som en manlig angelägenhet (kritik som likaledes kan riktas till Calinescu med

flera). I  The Gender of Modernity har Rita Felski analyserat historieskrivningen utifrån dess

“gendering”. Hon påpekar bland annat att Berman nästan uteslutande behandlar subjekt som är

“symbols not just of modernity, but also of masculinity”, där kvinnan (inte minst i Faust) “is

aligned with the dead weight of tradition”.34 Jörngården utläser sådana tankegångar också i

svenskt sekelskifte,  där  kvinnan associeras till  det förflutna,  och står ”opåverkad” av tids-

krisen.35 Som kanske blir uppenbart efterhand, tillhör Berger i högsta grad den förhärskande

traditionen av manliga sekelskiftesförfattare, vilka präglas av tidstypiska attityder kring kön

och helt eller delvis negligerar den kvinnliga sidan av modernitetsupplevelsen. Han intresserar

sig överhuvudtaget mycket litet för kvinnliga gestalter, och dem han tecknar tenderar att vara

odynamiska.36 

32 Berman 1983, s. 63.
33 Ibid., s. 57.
34 Rita Felski, The Gender of Modernity, Harvard University Press: Cambridge 1995,  s. 1-2.
35 Jörngården 2012, s. 14. 
36 Som Alexandra Borg skriver, kan man “inte frånkoppla Berger från hans historiska sammanhang”, och då 

Bergers fokus ligger mindre på att “teckna djupgående porträtt” än att “förmedla ett sceneri /.../ ligger det i 
sakens natur att kvinnorna blir konturlösa, antingen romantiska ’boulevardflickor’ eller förföriska, 
vampyrliknande demimonder” (Borg 2011, s. 225). 
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Forskningsöversikt

Bergerforskningen är till både omfång och innehåll tämligen begränsad. Bland de akademiska

arbeten  som berör  Berger,  räknar  jag  till  de  mest  relevanta  Sven  Lagerstedts  avhandling

Drömmaren från Norrlandsgatan (1963), Lars Wendelius genomgång av Bilden av Amerika i

svensk  prosafiktion  1890-1914 (1982),  och  Alexandra  Borgs  avhandling  om  Stockholms-

litteraturen kring sekelskiftet  En vildmark av sten  (2011).  Trots att han på sin tid var läst,

berömd och omskriven, jämfördes med såväl Strindberg som Söderberg, och av många för-

väntades gå till historien som en av de främsta, har Berger sedermera förpassats till kanons

periferi. I översiktsverken, där han regelbundet dyker upp som flanör och pionjär för den nya

storstadslitteraturen, är det ofta motiverat av hans gärning sedd som ett led i litteraturhistorien

snarare  än  till  dess  egenvärde.  Den  knappa  mängden  akademiska  arbeten  om  Berger,  i

kombination med hans popularitet på sin tid, föranleder en sammanfattning av Bergerkritiken

som den sett ut i samtida och senare publikationer riktade till den läsande allmänheten, såväl

som de riktade till akademin. 

Bergerkritiken

Redan från början berömdes Berger för i stort sett samma saker som man idag märker hos

honom: stilmässigt hans impressionistiska (rentav fotografiska) öga för detaljer, stämningar

och dagrar, hans livliga, måleriska prosa, hans kraftfulla stadsskildringar och hans begåvning

för novellkonsten. Innehållsmässigt verkar det främst ha varit stämningsbilderna från Stock-

holm och beskrivningarna av Amerika som gjorde intryck. Hjalmar Söderberg satte tonen i

samband med Bergers debut, då han recenserade Där ute i mycket positiva ordalag; framförallt

ingav den honom “en verkligt stark och lefvande sensation af Amerika” (SvD, 1901).37 Även

om många också uppfattade en viss tjusning i skildringen, uppfattades bilden av Amerika som

övervägande  och  starkt  negativ,  och  Berger  stämplades  som  Amerikakritiker.  Carl  David

Marcus är  en  av många som  “får  en antipati  och skräckkänsla  i  blodet  gentemot allt  vad

Amerika heter” efter att ha läst hans amerikaskildringar, och tycker att “[v]år nationalförening

mot emigration borde dela ut [Bendel & Co] gratis” (Nordisk tidskrift, 1925).38 

37 Hjalmar Söderberg, rec. av Henning Bergers Där ute, Svenska Dagbladet 1901-11-04.
38 Carl David Marcus, “Henning Berger. En nordisk impressionist”, Nordisk Tidskrift, 1, 1925, s. 508. 
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     “Affärslivets hetsiga, oroliga puls”, anmärker signaturen S. Selander,  “tycks rent av ha

skänkt något av sin takt åt själva hans sätt att skildra” (Bonniers veckotidning, 1924). Att så

påtagligt låta den urbana miljöns intensitet förmedlas genom formen, var ännu inte ett etablerat

stilgrepp, och det var en bidragande faktor till att Berger, med Kiellanders ord, “väckte en viss

litterär sensation”. Han fick mycket uppskattning för sitt sätt att skriva “friskt och fränt” och

“med en impressionistisk fart och brio, som var helt nytt här hemma” (Brage, 1938).39 

        Han ansågs i allmänhet vara en lovande ny talang, och det alstrade förväntningar på hans

författarskap som dessvärre inte infriades. Istället råder konsensus om att han utvecklades föga

under sin fortsatta författarbana, och han påstås till  och med av många ha försämrats med

tiden.40 Ett par förklaringar som har föreslagits till detta är dels försvagad språkkänsla till följd

av utlandsvistelserna, dels hans ekonomiska nödtvång att producera oinspirerad förströelse-

litteratur.41  

        En tydlig linje inom Bergerkritiken består i den påstådda avsaknaden av djupare idéstoff i

hans verk, där emellertid “hans begåfning med dess blick för fenomenen på lifvets yta fullt och

ostördt af anspråk på skarpare djupsinnighet kan göra sig gällande” (Gunnar Castrén, Ord och

bild, 1910).42 Ofta formuleras denna aspekt av Berger i negationer, som ett slags reservation i

anslutning till  lovord.  Sven Kiellanders omdöme är  representativt  för  denna kör:  “[n]ågon

djupare psykolog var Henning Berger väl inte, ingen tänkare, ingen filosof, ingen samhälls-

skildrare med starkare social inriktning” (Brage, 1938).43 Även i fallen där samma betraktelse

inte tar  formen av klander,  utan liksom i Sixten Belfrages studie från 1931 utmynnar i  ett

försvar av den impressionistiska konstens  “trollgrepp”,44 finns alltså en tendens att förneka

förekomsten  av  djupsinne  och  något  idéinnehåll  av  betydelse  (Bokstugan,  1931).  Fredrik

Böök, som konsekvent under hela Bergers karriär var en av hans hårdaste domare, står fast vid

sitt negativa omdöme i Resa kring svenska parnassen (1926). I kapitlet om Berger heter det att

39 Kiellander 1938, s. 50.
40 “[H]ans utveckling gick slutligen bakåt“ (Marcus 1925, s. 512); “Hans senare författarskap präglas av en 

själlös tomhet, som varken flit eller företagsamhet förmår att dölja” (Fredrik Böök, Resa kring svenska 
parnassen, Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1926, s. 60); “Man kan ej tala om någon utveckling i 
Henning Bergers stil. Den förblev till slutet densamma, var från början färdig” (Waldemar Swahn, “När 
Henning Berger debuterade som sagoberättare och illustratör”, Dopparedagen, 1940, s. 41); “hans 
författarskap vissnade ned i förtid (Johan Landquist, Som jag minns dem, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 
1949, s. 125); “Det har sagts att han icke kom att infria de löften han ingav med sin debut” (Natanael Cassén, 
“Den obekante Henning Berger, Folklig Kultur, 16, 1951:1, s. 110).

41 Sixten Belfrage skriver: “rent konstnärligt sett mängde det sig något tragiskt in i Bergers senare författarskap.
Hans långa utlandsvistelse trubbade av hans svenska språkkänsla, och hans penna slant stundom. Han måste 
skriva en del böcker som intresserade honom själv mycket litet endast för ekonomiens skull. Det kom då och 
då något trött över hans uttryckssätt.” (Sixten Belfrage, “Henning Berger”, Bokstugan, 15, 1931:1-10, s. 340).

42 Gunnar Castrén, “Nyare svensk prosakonst”, Ord och bild, 19, 1910, s. 496.
43 Kiellander, 1938, s. 52. 
44 Belfrage 1931, s. 294. Han skriver att Bergers verk “icke rymmer några stora tankar och inga ledande idéer”.
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“för allt vad idéer hette stod han fullkomligt främmande”.45 Många anser också att hans verk

belastas  av  den  stora  mängden  detaljer  och  de  många  uppräkningarna  av  materiella  ting.

Marcus är en av dem som “tråkas ut av den oerhörda omständighet, varmed miljön serveras”.46

   En  vidkommande  anmärkning  rör  hans  påstått  bristfälliga  personporträtt.  Flertalet

kommentatorer  har  påpekat  avsaknaden  av  engagerande  och  övertygande  psykologiska

porträtt. “[M]änniskan”, skriver Gunnas Castrén, “blir hos honom /.../ staffagefigur” (Ord och

bild, 1910).47 Runnquist anser att han saknade “gåvan att med några penseldrag skapa en hel

levande människa och han övertygade inte heller när han på allvar tog fatt i en person för att

studera honom” (All världens berättare, 1952).48 Här är dock Marcus ett sällsynt, uppskattande

undantag,  då han berömmer Bergers noveller för deras  “psykologiska träffsäkerhet”,  och i

Fata Morgana ser “skildringen av en psykologisk kris, mänsklig och icke utan storhet. Hans

ton blir innerlig och fördjupad /.../” (Nordisk tidskrift, 1925).49 

Bergerforskningen  

Sven  Lagerstedt  har  skrivit  den  hittills  enda  monografin  om  Berger:  Drömmaren  från

Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap. Avhandlingen lades fram

1963 och är till sin karaktär tämligen övergripande. Lagerstedt har heller ingen ambition att

vara  “uttömmande”,  eftersom Henning Berger  – så skriver  avhandlingsförfattaren lite ned-

slaget i sitt  förord – inte kan  “räknas till de stora förgrundsgestalter i vår litteratur, vilkas

levnad och författarskap förtjänar att kartläggas in i minsta detalj”.50 Det oaktat, förblir av-

handlingen en  oundgänglig  källa  till  historisk information om Berger,  hans  bakgrund,  och

kring allmänna historiska omständigheter i Stockholm stad och i mindre utsträckning Chicago.

Den omsorgsfulla biografiska och historiska grundforskning som Lagerstedt genomfört, är den

enda kartläggningen i sitt slag av Berger. 

…....Lagerstedts  angreppssätt  är  nästan genomgående biografiskt,  och en hel  del  utrymme

ägnas åt att utreda sambanden mellan liv och verk. Han gör också en informativ översikt av

Bergers  litterära  genealogi,  baserad  på  vad han kan tänkas  ha  läst  och  påverkats  av  (han

beundrade bl.a.  Maupassant  och Strindberg).  Avhandlingen är  fokuserad till  några centrala

45 Böök 1926, s. 56.
46 Ibid., s. 512. 
47 Castrén 1910, s. 495-496. 
48 Runnquist 1952, s. 266. 
49 Marcus 1925, s. 511, 509. 
50 Lagerstedt 1963, s. 9. 
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linjer i författarskapet, i huvudsak  “fattigdomsskräck och lyxkult”, teckningen av stadsland-

skapet, och Amerikasynen. Det är framförallt inom det sistnämnda området, d.v.s. synen på

Amerika, som Lagerstedt har tagit fasta på någonting väsentligt för mina syften. Han är den

förste att på allvar uppmärksamma nyanserna i, och söka förklara, Bergers ambivalenta håll-

ning; därmed gör han en justering mot den gängse föreställningen om Bergers övervägande

negativa Amerikabild. Det gör honom till en av dem på vars axlar jag står, i utarbetandet av

min tes om Bergers kluvenhet. I stora drag går Lagerstedts slutsats ut på, att den vid första

anblicken negativa Amerikabilden är konstruerad som en pliktskyldig anpassning till svensk

opinion.  Det  har  rått  delade  meningar  om  hur  politiskt  man  kan  och  bör  läsa  Berger  i

allmänhet. Av den anledningen förtjänar också det kapitel där Lagerstedt diskuterar graden och

arten av Bergers eventuella samhällsengagemang och politiska ståndpunkter ett omnämnande.

Det har också relevans för resonemanget kring hur ”kritisk” han egentligen kan sägas vara;

Lagerstedt poängterar att han tillbringade merparten av sina formativa år utomlands, som en

trolig förklaring till avsaknaden av engagemang.51 

       Arbetet avviker emellertid inte avsevärt från den förhärskande bilden av Berger som en

författare med föga idéinnehåll och psykologiskt djup. Efter att ha etablerat sin huvudtes, som

består i att Berger hela livet försökte kompensera för torftighet och besvikelser i sin uppväxt,

går  de flesta  av Lagerstedts resonemang tillbaka till  denna,  kan tyckas,  något  förenklande

förklaring. Resultatet blir reducerande för Berger som konstnär och det sker på bekostnad av

en  utförligare,  mer  inspirerad  litteraturanalys.  Jag  ansluter  mig  till  Knut  Ahnlund,  som i

Samlarens recension efterlyser större uppslagsrikedom, och antyder att det finns mer att hämta

i Bergers verk.52 Samtidigt bör Drömmaren från Norrlandsgatan inte primärt värderas utifrån

andra kriterier än vad den biografiska forskningen och läsarten påbjuder. Och den har i Bergers

fall relevans, då han delvis skriver självbiografiskt. 

       Efter denna enda monografi, med sitt breda snarare än fördjupande anslag, dyker Berger

lyckligtvis upp också i ett antal mer specialiserade studier, i synnerhet i sammanhang med

stadsskildringar och i mindre utsträckning flanörlitteratur.53 I det följande ska jag beröra en

som är fokuserad kring staden Chicago och en som är fokuserad kring staden Stockholm: Lars

Wendelius  Bilden  av  Amerika  i  svensk  prosafiktion  1890-1914,  och  Alexandra  Borgs  En

vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897-1916.

51 Lagerstedt 1963, s. 149.
52 Knut Ahnlund, rec. av Lagersteds Drömmaren från Norrlandsgatan, Samlaren, 84, 1963, s. 297-300.
53 Exempelvis Alf Kjellén har ett kortare avsnitt om Berger i sin Flanören och hans storstadsvärld. Synpunkter 

på ett litterärt motiv (Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1985). 
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    Wendelius  utomordentligt  detaljerade  genomgång  av  svenska  Amerikaskildringar  vid

sekelskiftet lades fram 1982. Berger uppenbarar sig omgående som en av huvudpersonerna

inom området. Att han haft stor betydelse var ju allmänt vedertaget sedan länge, men den här

avhandlingen utreder vad som rent konkret utmärker, särskiljer och förenar framställningarna

hos ett antal svenska Amerikaskildrare. Den visar bland annat hur Berger tagit intryck från den

tidigare reseskildringens genre. Ett av granskningens huvudresultat består i det eftertryckliga

befästandet  av Bergers roll  som pionjär;  redan i  förordet  ges följande fingervisning:  “led-

motivet i det avsnitt som behandlar hans efterföljande är betonade av deras osjälvständighet,

deras benägenhet att upprepa teman som tidigare utvecklats av främst just Berger”.54 Vilka är

då dessa av Berger nyskapade inslag? Ytterst rör det sig om expansionen av storstaden som

litterärt motiv, hur den behandlas som ett självständigt, estetiskt studieobjekt och får rollen

som berättelsernas “huvudperson”. Wendelius zoomar in på de enskilda elementen av staden,

och intresserar sig i hög grad för det materiella, de rent konkreta ting som samverkar till att

bygga upp intrycken av den amerikanska storstaden: skyskraporna, spårvagnarna, börssalen

och så vidare – till och med trottoarernas asfalt. Men även mer abstrakta motiv som ameri-

kanen som människotyp,  “den amerikanska brådskan”,  ljus-  och masseffekterna,  och det  i

allmänhet stegrade “intrycket av modernitet och intensitet” har sin rättmätiga plats i analysen.

Han  tolkar  den  successiva  stegringen  av  motiven  som ett  utfall  av  Bergers  fantasilöshet:

“[f]ramställningen passerar gränsen till det gängse realistiska och hamnar i det ’övernaturliga’,

som ett resultat av författarens strävan att vinna nya halsbrytande effekter ur ett sedan länge

utnyttjat motiv”.55 Därmed sällar också han sig till den linje inom forskningen, som förbiser

skildringarnas fulla innebörd. 

     Alexandra Borgs avhandling från 2011 utforskar Stockholmsskildringen i  det  svenska

sekelskiftets framväxande stadslitteratur. Ett kapitel ägnas Henning Berger. Borg anlägger ett

spatialt perspektiv, och utvecklar en läsart som i första hand uppfattar texten som represen-

tation av det urbana rummet – det vill säga, av (stor)staden Stockholm. Den urbana erfaren-

heten,  stipulerar  hon,  är  att  betrakta  som en  “en  komprimerad  modernitet”,  i  det  att  den

frammanar modernitetens innebörder på så många plan, så som  “klassmässiga, ideologiska,

andliga, fysiska”.56 Borg har således beröringspunkter med Berman (som hon också refererar

till),  och påpekar i likhet med honom gatans och gatuperspektivets framträdande roll.  Som

beteckning på den bild av staden som frambesvärjs i litteratur lanserar hon begreppet ordstad.

54 Lars Wendelius, Bilden av Amerika i svensk prosafiktion 1890-1914, (diss., Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet) Uppsala 1992, s. 6.

55 Ibid., s. 24.
56 Borg 2011, s. 43.
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Termen syftar till att särskilja den litterära staden från den reella staden, med vilken ordstaden

ska ses som  “parallell eller analog snarare än som identisk”.57 Hon urskiljer hos Berger tre

olika kategorier av ordstäder:  “den lyriskt vemodiga”,  “den dynamiska” och den “människo-

ätande”/“förgörande” staden.58 Jag kommenterar dem närmare i min analys. 

     Borg bekräftar  den gängse bilden av Henning Berger  som den som  “urbaniserar  den

svenska prosan”,  både till  stil  och innehåll.  Dessutom sluter hon sig till  att  han är  “själv-

ständig” gentemot tidigare stadsskildringar av Stockholm,59 och kompletterar därmed Wend-

elius  slutsats  om Bergers  pionjärställning  som svensk  Chicagoskildrare.  Sammantaget  ger

dessa två forskare en god indikation på Bergers betydelse som stadsskildrare generellt. Borg

beskriver honom träffande som “en nedtecknare av nuets händelser” genom “snapshotliknande

snabbskisser /.../, ett slags skönlitterära reportage om modernitetens omvandlingar av stads-

rummet”.60 

       Hon är också den första forskaren att ge sig i kast med den seglivade föreställningen om

Berges  platta  personbeskrivningar  och undermåliga  psykologiska  porträtt.  Hon håller  med

tidigare forskare om att de mänskliga figurernas öden är underordnade den impressionistiska

återgivningen av  stadslandskapet.  Men anklagelsen om svaga personporträtt  är,  anser  hon,

“bara  befogad  om  man  menar  att  de  etablerade  kategorierna  personkaraktäristik  och

miljöbeskrivning är nödvändiga och stabila element”. Utifrån ett brev skrivet av författaren,

kan hon dessutom påvisa en uttalad författarintention att integrera miljö och person i skild-

ringen.61 

       Bland de tre Bergerforskarna, är Borgs angreppssätt det som har klarast beröringspunkter

med mitt  eget,  i  och  med att  hennes  vinkling uttryckligen riktar  ljuset  mot  modernitetens

innebörd i hans skildringar. Emellertid är hon av uppfattning att Berger  “aldrig [ger] några

ingående beskrivningar av kapitalismens verkningar”.62 Visserligen förekommer det i mindre

utsträckning i Stockholmsskildringarna, som Borg ägnar sig åt, men som min uppsats  kommer

att visa framledes, är just kapitalismens verkningar ett centralt tema i hans Amerikaskildringar.

57 Ibid., s. 35.
58 Ibid., s. 205.
59 Ibid., s. 222.
60 Ibid., s. 199, 201-202.
61 Ibid., s. 217. Hon citerar ur brevet (skrivet av Berger till den finländske författaren Wentzel Hagelstam) en 

intention att använda “miljöns psykologiska uppställning och beskrifning som ersättning för hufvud-
personens”. 

62 Ibid., s. 206.
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2. Storstaden

Stadsskildringen är en naturlig startpunkt för min genomgång, eftersom det framförallt är i

egenskap  av  stadsskildrare  som  Henning  Berger  har  förblivit  omskriven  och  omsider

beforskad. Då Berger hemkommen från Amerika introducerar den moderna storstaden i svensk

prosa,  blir  han  en  tidig  representant  för  litterär  modernism.  Hans  stilmässiga  brott  mot

nittiotalets  “fasta  och  lugna  konturer”  är  etablerat  i  våra  översiktsverk,63 och  det  sker  på

innehållets såväl som på stilens plan. Hans angreppssätt och de motiv och teman han utvecklar

blir därigenom mönsterskapande för den gryende stadslitteraturen (inte minst för efterföljande

Amerikaskildrare, något som Wendelius i detalj har redogjort för64).  Moderniteten föder en

konst som beskriver den; i ett modernistiskt sammanfogande av form och innehåll får prosan

samma fart och rytm som den storstadsmiljö den skildrar. Till exempel Alexandra Borg har

betonat,  med referens till  Marshall  Berman, det  “tydliga samband” som finns  “mellan den

tidiga  modernismen  och  den  framväxande  1900-talsstaden”,  där  “storstadspulsen”  blir  ett

“stilistiskt verkningsmedel”.65 

      Bergers författarskap rör sig huvudsakligen mellan två städer: Stockholm och Chicago.

Bara i ett fåtal fall utspelar sig handlingen annorstädes.66 Även om också det växande Stock-

holm skildras som en storstad – och redan det är anmärkningsvärt – blir presentationen av

Chicago,  kan  vi  anta,  för  den  svenska  publiken  desto  mer  effektfull.  Metropolen  i  väst

uppvisar resultatet av en längre gången och därför så mycket mer genomgripande modernitet

än vad man upplevt på hemmaplan. Staden – både när det handlar om den amerikanska och

den svenska – bildar grunden och ramen för allt övrigt innehåll i hans berättelser. Borg menar

att stadslandskapet hos honom  “jämställs med ett  konstverk”,  och ytterst  tar formen av en

“estetisk  konstruktion”.67 Jag  vill  också  erinra  om  Borgs  beteckning  av  den  urbana

erfarenheten som “en komprimerad modernitet”. Hon har för övrigt påpekat att Berger, med

sina gatuperspektiv, är den förste att  införa boulevardismen (som Berman definierar den) i

63 Linder 1958, s. 71. Också Lagerstedt ser Bergers debut, med sin “fränt realistiska ton” och “hetsiga 
schvung”, som ett brott nittiotalets “högtidligt episka och /.../ vekt lyriska stil” (Lagerstedt 1963, s. 97).

64 Wendelius 1992, s. 6.
65 Borg 2011, s. 13f. 
66 Novellen “Den fåvitska jungrun” i Drömmen om helvetet utspelar sig i Berlin, och i Bendel & Co finns 

tillbakablickar till, samt ett kortare inslag från, New York. I några noveller anges aldrig exakt vilken stad vi 
befinner oss i. 

67 Borg 2011, s. 204. I denna uppfattning ljuder ett eko från Wendelius, som anser att det “hos Berger oftare [är]
fråga om att skapa stämning och atmosfär än att reproducera en upplevd verklighet” (Wendelius 1992, s. 22). 
Borg har också uppmärksammat Bergers grepp att uttryckligen sätta “en ram kring stadsscenen”, som i 
Drömlandet där “[h]ela Söder och Kungsholmen var en förgylld ram inom hvilken Mälarens isflak brötos” 
(Borg 2011, s. 204).

22



svensk litteratur, och även att Bermans begrepp “primal modern scenes” har relevans för hans

skildringar.68 Eftersom storstadsmotivet är den mest utforskade aspekten av Berger, ska jag inte

här  använda  dyrbart  utrymme  till  en  allmän  motivstudie.  Däremot  är  Bergers  storstäder

naturligtvis av stor vikt för den modernitetsupplevelse som skrivs fram. Jag kommer att ta upp

några utvalda drag som har betydelse för mitt resonemang och för kommande analyskapitel,

med  några  instuckna  observationer  som  jag  vill  tillföra  den  gängse  bilden  av  hans

författarskap. 

Ett bermanskt perspektiv

I  sitt  fokus på  den moderna  gatumiljön,  och  hur  den förmedlar  så  mycket  av  storstadens

intensiteter, potentialer, och sammanblandningen av människor, aktiviteter och intryck, sällar

sig Berger till ett led av ursprungliga och epokdanande modernitetsskildrare – just sådana som

Berman ägnar sin studie åt.  I  Bermans läsningar av exempelvis Gogol och Baudelaire står

åtskilliga  paralleller  till  Berger  att  finna.  Även  om den  senare  inte  kan  jämföra  sig  med

författargiganterna i konstnärlig höjd och signifikans, finns det samband i teman och motiv-

sfärer,  och i  de underliggande existentiella problem som aktualiseras. Därför kan Bermans

studie bidra till att synliggöra och ge perspektiv på några huvudlinjer även i Bergers litterära

framställning. 

      I 1830- och 40-talets Rysslands är Gogol en av de första att ta tillvara på den kreativa

kraften i boulevardens representation av det moderna tillståndet, och han utses av Berman till

grundare av “one of the primary genres in modern literature: the romance of the city street, in

which the street is itself the hero”.69 Han hämtar inspiration från det kosmopolitiska vimlet på

Nevskij Prospekt, boulevarden där S:t Petersburgs modernitet föddes och spirade, nästan fem

decennier  innan  likartade  gatumiljöer  uppstod  i  Frankrike.  Redan  på  1820-talet  började

Nevskij Prospekt, med Bermans ord, fungera som en “perfect artery for the emerging modes of

fast and heavy traffic. Like the boulevards that Haussmann hacked through Paris in the 1860s,

it served as a focus for newly accumulated material and human forces: macadam and asphalt,

gaslight and electric light, the railroad, electric trolleys and automobiles, movies and mass

68 “Då Berger /.../ låter gatan bli ett självständigt objekt, ibland mer betydelsefull än huvudpersonen, är han den 
förste att introducera boulevardismen på det svenska språkområdet” (Borg 2011, s. 208); “[p]rimalscen radas 
på primalscen” (ibid., s. 211). 

69 Berman 1983, s. 195.
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demonstrations”.70 Han  fortgår  att  beskriva  hur  denna  ansamling,  och  hastigheten  i  dess

rörelsemönster, resulterar i att intrycken fragmenteras. Ett mänskligt sinne förmår inte ta in

scenen i dess totalitet, inte heller hinner det uppfatta dess enskildheter: upplevelsen består av

“forms and features flashing by”.71 Allt detta speglas i Gogols prosa, liksom kommersen och

butikerna med sina varor som, till följd av den framväxande konsumtionsekonomin, kantar

Nevskij. På så sätt kommer för första gången denna arketypiskt moderna miljö till uttryck i

litteraturen, boulevardismen och asfaltsromantiken föds, och den tradition som Berger ett halvt

sekel senare ska komma att införa i den svenska litteraturen är grundlagd. 

…....Inom den franska  litteraturen  är  Baudelaire  tidigt  ute  med  en  liknande föresats.  Han

flyttar,  för  att  tala  med Berman,  ned diktkonsten till  gatunivå,  och väjer  inte  för  vare sig

smutsen  eller  det  romantiska  skimret.  Också  här  är  samhällsklassernas  sammanblandning,

malströmmen och det höga tempot inslag som Berman tar fasta på, så som definierande för

den  moderna  erfarenheten.  De  nybyggda  boulevarderna  “created  new  bases  –  economic,

social, aesthetic – for bringing enormous numbers of people together”.72 Samhällsklassernas

exponering för varandra är ett återkommande tema, som Berman lyfter hos både Gogol och

Baudelaire; det nya urbana rummet föser stundtals samman dem alla längs samma stråk. Men

ett av fenomenets inneboende paradoxer, ligger i omöjligheten till annat än flyktiga möten.

“On one hand, it brings people face to face with each other; on the other hand it propels people

past each other with such speed and force that it’s hard for anyone to look at anyone closely”.73

(Betraktandet av andra människor som tidsfördriv, utan något djupare intresse, känner vi igen

som litterärt motiv från den europeiska flanörgenren.) 

      Det hastiga, ytliga mötet, som kan tänkas lämna ett djupt intryck likaväl som inget alls,

framträder som en typisk primal modern scene, och går igen hos otaliga efterkommande stads-

och modernitetsskildrare, däribland Berger. Han utgår i stor utsträckning från liknande motiv

och teman, med samma underströmmar, som Berman märker och uppehåller sig vid hos sina

utvalda  författare.  Det  handlar  om att  komma åt  enskilda  sceners  “mythic  resonance  and

depth”,  kärnan  som  gör  dem  till  tidlösa  “archetypes  of  modern  life”.  I  novellen  “En

kungsholmsromans” går jagberättaren gatan fram och möter människor som “äro alldeles inpå

mig, passera brådskande /.../  och försvinna hastigt,  smälta ihop till  konturlösa figurer,  som

suddas ut, blifva borta”. Precis som i Bermans Gogol-läsning består intrycket blott av “forms

and features flashing by”: människorna “komma mot mig i hundratal och här och där hinner

70 Ibid., s. 194.
71 Ibid., s. 196.
72 Ibid., s. 151. 
73 Ibid., s. 196.
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jag uppsnappa en detalj – ett blårandigt skjortbröst, en blänkande mösskärm, ett blekt anlete”

(R 33-34). Individer ur de olika samhällsskikten konfronteras ständigt av varandra.  “[H]vad

tänker ni egentligen?” säger den förfallne Bullock i Chicagonovellen med samma namn. “Att

jag är en buse, en  bum som vi säga, en  tramp – hva? Och är det inte fördömdt att en sådan

skall få stå vid samma disk som en snyggt klädd karl. Det tillåts väl icke i det gamla landet

eller hur?” (DU 160). Den innehållsliga identiteten mellan tidsligt och rumsligt åtskilda fram-

ställningar, som Gogols, Baudelaires och även vår Bergers, säger också någonting om deras

allmängiltighet.  Människor  i  1820-talets  S:t  Petersburg,  1860-talets  Paris  och  sekelslutets

Chicago (samt i viss utsträckning Stockholm) delar vissa essentiellt moderna erfarenheter, och

konfronteras av samma slags paradoxer. Följande beskrivning av State Street om kvällen är

hämtad från Ysaïl: 

Den torglikt breda gatan sågs myllra af folk, af svarta hopar, kompakta massor, ur hvilka

individerna med svårighet skildes. Stundom skymtade turkar, armenier, syrier, negrer och

kineser och en och annan indian. De på vanligt europeiskt sätt klädda sammanblandades,

flöto  så  att  säga  i  hvarandra  till  en  enda  kosmopolitisk  rashop.  Trottoarernas

dubbelströmmar  af  höger-  och  vänsterpasserande  liknade  fyra  ofantliga  ormar,  som

buktade åt tvenne håll, stundom stannande, ibland snärjande, men alltid strax åter glidande

vidare.  Körbanorna voro packade med åkdon af alla slag och öfver kuskarnas rop och

hjulens gnissel skreko automobilernas trumpeter och ljödo spårvagnarnas gonggonger. Från

tvärgatornas luftbanor slogo hvita rökhvirflar, pustade pistongerna och hvisslade pipor. De

tusen  gatuförsäljarnas  varuskrän  öfverröstades  endast  af  extratidningarnas  vilda

larmrop /.../  (Y 102-103).

Hopningarna och de katalogartade uppräkningarna i citatet är mycket Bergertypiska, och till-

sammans förmedlar de ett förtätat intryck av stadens hisnande mångfald, tempo och intensitet.

Enskilda individer sväljs av masseffekten, ingår i en “hop”, en “massa” eller en  “ström”. På

nära håll blir bilden av människorna fragmenterad,  “forms and features”, och på längre håll

smälter de samman till buktande ormar.74 Redan genom beskrivningar som dessa berör Berger

ett av den moderna upplevelsens universella problem: jagets upplevelse av splittring i en värld

utan enhetlighet, där individen upplöses till antingen massa eller fragment. Kort härefter, ännu

på  State  Street,  utspelar  sig  en  annan  typ  av  primal  modern scene som också  är  mycket

karaktäristisk. Han zoomar in från de stora gatuperspektiven till  Hugo Nordling,  romanens

74 Samma sak sker i “En kungsholmsromans”, då gestalterna smälter samman i mörkret och blir “svarta, alla 
smådrag plånas ut, en gatlyktas skimmer eller ett butiksfönsters ljusflod hinner ej belysa enskildheterna” (R 
46-47).

25



protagonist, som är på väg till varietéteatern för att se Ysaïl uppträda. Han stöter ihop med en

ung rosförsäljerska som bjuder honom sina varor, med korgen på armen och “handen kokett

och mjukt i sidan”; han tackar nej eftersom han saknar pengar. Då sticker flickan ändå käckt en

ros i hans knapphål, varpå “han räckte henne en cigarett, som hon leende tände på hans” (Y

105, 106).  Det  är  allt,  och ändå så pregnant med Bergers egen form av boulevardism: en

ögonblicksscen  från  kvällslivets  myller,  ett  flyktigt  intryck  och  en  plötslig  kontakt  i  ett

tillfälligt  möte  med  en  främling.  I  sin  asfaltsromantiska  enkelhet  bär  de  korta  raderna  en

antydan om stadens  löftesrikedom och äventyr,  och  bidrar  till  att  frambringa  ”the  special

magical  aura  of  the  city  at  night”  –  ännu  ett  tema  som Berman  utsett  till  “arketypiskt”

modernt.75 State Street om natten liknar ett “eldhaf”, en förförisk uppvisning i ljus- och färg-

effekter. Likt “lanternor fästa vid en Jakobsstege, som försvann i skyn” glittrar skyskrapornas

fönsterrutor  i  takt  med  “[e]lektriska  ljusskyltar”  i  “alla  upptänkliga  färger  från  hundratals

glödlampor”, och från butikerna ”strålade ljus, hvars reflexer från prismor, speglar, facetter

och strålkastare fördunklade /.../ gatans höga båglampor (Y 102, 103). Berger återkommer på

flera  ställen  till  boulevardernas  nattliga  skimmer.  Också  i  exempelvis  Bendel  &  Co blir

protagonisten Helge Bendels fantasi,  under “den underliga dygnets mellantid,  som förlänar

äfven den fulaste stad ett kort skimmer af overklighet och romantik”, “satt i svängning liksom

de elektriska skyltarna, hvilka hjälpte till att blända och berusa” (BCO 109, 114). 

Stadsskildringens psykologi

Den romantiska ådra som genomsyrar mycket av Bergers verk, får sitt utlopp dels i lyriska

miljöbeskrivningar, dels i den äventyrskänsla som han stundom låter sina gestalter gripas av.

Hans stadsskildringar bär drag som minner om den litterära romantikens naturlyrik, överförd

på det urbana landskapet. Miljöbeskrivningarna är i stort sett genomgående utförda med en

projicerande teknik. Det vill säga, stadsmiljön filtreras genom protagonistens känsloläge, och

uppträder  i  olika  skepnader  beroende  på  vilken  känsla  som  dominerar  för  stunden.  En

inneboende  effekt  är  att  stadsskildringen  växlar  dramatiskt  mellan  negativt  och  positivt

betonad, efter de känsliga huvudpersonernas sinnesrörelser. Staden får så anta hela registret av

omväxlande  stämningar,  och  gestaltar  såväl  den  romantiskt  lyriska  mentaliteten  som rena

75 Berman 1983, s. 198
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infernoupplevelser. Växlingarna är ofta påfallande snabba, och tydligt sammankopplade med

protagonistens växlande känslor. På så sätt blir staden ram inte bara åt den yttre handlingen,

utan lika mycket åt huvudpersonernas inre processer. Den kan förknippas med äventyr och

möjligheter likaväl som misär och destruktion, beroende på vilken sida eller vilket skeende

som  beskrivs.  Följaktligen  präglas  det  sammantagna  intrycket  av  staden,  som  böckerna

efterlämnar, av stor kluvenhet. 

……Också  Borg  har  noterat  att  miljöbeskrivningarna  blir  “en  förlängning  av  ett  sinnes-

tillstånd” och därför är ”psykologiskt betydelsebärande”. Hon anser, som tidigare nämnts, att

tre olika ”enhetliga ordstäder” uppträder hos Berger: “den lyriskt vemodiga”, “den dynamiska”

och den  “människoätande”/“förgörande”. Det är en uppdelning som förefaller mig något för

grov för att vara användbar i många fall, med tanke på de konstanta, snabba växlingarna som

präglar så många av personernas upplevelser av sin miljö, ibland inom en och samma scen,

ibland endast  i  form av subtila  nyansskiftningar.  Borg  medger  visserligen  att  det  inte  går

“vattentäta skott mellan de tre modellerna” och att “glimtar av dem kan förekomma i en och

samma novell”.76 Kanhända emedan hon fokuserar på Stockholm, går hennes studie miste om

den tydlighet och konsekvens med vilket det projicerande greppet är utfört i skildringarna av

Amerika (där ju allting stegras hos Berger). Enhetligheten hos de skiftande stadsbilderna får

ofta stå tillbaka för det utmärkande i varje nytt ögonblick, transformationerna och obeständig-

heten i modernitetens mångfacetterade, perpetuella nu (ett nu som för Berman alltid innefattas

i  “the moving chaos of everyday life in the modern world”.77 Ett par Chicago-exempel får

illustrera vad jag menar. 

…....Då  Helge  (Bendel  &  Co)  blir  oväntat  förförd  av  ett  ögonkast  från  en  främmande,

glamorös dam, finner han att staden badar i en “grönblå marsskymning” som ger “skimmer af

overklighet och romantik” (BC 109). Gripen av äventyrslust följer han henne på avstånd ett

slag, under det att skimret består. Men så slås han plötsligt av nedstämdhet, när han kommer

att tänka på realiteten av sitt torftiga liv med dåliga framtidsutsikter, och  “[h]var var nu det

vackra grönblå ljuset, akvarieskymningen”? /.../ På en gång var allt svart” (BC 113). Under

hela denna scen slits han mellan romantik och realitet: beslutar sig nedslaget för att inte följa

kvinnan längre – ändrar sig, då “gatans eld och ljuskonst” återigen eggar hans fantasi och gör

hennes uppenbarelse “ännu mer bländande” – blir slutligen besviken då hennes mål visar sig

vara en oansenlig, mycket liten panthandel. “Och dit gick hon, denna kolibri, som man haft rätt

tro  endast  skulle  flyga  till  förgyllda  praktburar”  (BC  114,  115).  Helge  konstaterar  “helt

76 Borg 2011, s. 205-207, 232.
77 Berman 1983, s. 160.
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apatiskt” att “den lilla spänningen var förbi”. Som en spegelbild av hans desillusion, framstår

gatorna genast som dystra  “stengrafvar med ljus och brådskande människomyror” (BC 117,

118).  Stengravar  är  också inledningsvis  vad gatorna liknar  mest  av allt  för  den utarmade,

utfattige emigranten i “Utan arbete”. Det är en av västerns stekheta sommardagar; han ser en

överhettad häst falla död framför sin vagn, och strax därefter en solstingsdrabbad man falla

avsvimmad  till  marken.  Hästkroppen  lämnas  kvar  på  gatan,  som  för  att  understryka

gravmetaforen. En stund senare, då emigranten av en ödets nyck fått fickan full av pengar,

ligger kadavret kvar inom synhåll, men han har redan skapat sig en annan gatubild:  “de två

väldiga bronslejonen” utanför konstmuseet “viftade på svansarna åt honom”, och de grekiska

stoderna  ovanför  entrén  “nickade  leende en  uppmuntran”  mot  honom  (DU 78).  Tydligare

kunde det inte göras, att det inre känsloläget alltid är avgörande för intrycket av omgivningen,

och för vilka av dess element som en enskild skildring fäster uppmärksamhet vid. Ett svällande

kadaver är underställt ett temporärt gott lynne. Berger klargör genom episoder som denna, att

hans  beskrivningar  knappast  gör  anspråk  på  någon  typ  av  objektivitet  liknande  den  som

föreskrivs av deskriptiv litterär realism – någonting som tycks ha orsakat missförstånd hos

både kritiker och forskare. Lagerstedt citerar följande ur ett av Bergers brev: “icke en begrep

hvad jag menat med boken”, där  “miljöns psykologiska uppställning och beskrifning” var en

“ersättning för hufvudpersonens”.78 Borg kommenterar tekniken, den “[a]tt låta miljön integ-

reras med persongestaltningen”,  som  “ett  relativt  nytt drag i  den svenska litteraturen”,  och

även hon noterar att “[f]å kritiker förstod vad Berger egentligen gjorde”.79 Mer härom nedan,

där jag närmare berör Fredrik Bööks och Lars Wendelius syn på saken.

……I den mån stadens olika skepnader har enhetlighet,  är  staden som inferno (d.v.s.  med

Borgs terminologi “den förgörande staden”) en av de mest konsekvent utförda. Genom att låta

protagonisternas inre konflikt mellan romantik och realitet, dröm och verklighet, manifesteras

för läsaren i form av en projektion på den externa miljön, åskådliggör Berger också det sam-

band som finns mellan kluvenheten i deras personlighet och själva den moderna utvecklingens

motsättning mellan hänförande möjligheter och hänsynslös destruktion. Storstaden bär på alla

dessa egenskaper. “To be modern”, stipulerar Berman i sin inledning, “is to find ourselves in

an environment that promises us adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves

and the world – and, at the same time, that threatens to destroy everything we have, everything

we know, everything we are”.80 

78 Lagerstedt 1963, s. 207.
79 Borg 2011, s. 217.
80 Berman 1983, s. 15.
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      Staden blir alltså en projektionsyta för de mänskliga gestalterna och speglar deras inre.

Omvänt kan deras förhållningssätt till sin miljö ett givet ögonblick avslöja deras temperament

och  känsloläge.81 Men  utöver  denna  psykologiska  funktion,  uppträder  staden  även  i  stor

utsträckning  som ett  självständigt,  organiskt  (eller  ibland  mekaniskt)  väsen.  Den  besjälas,

kommer till liv. 

Staden som huvudperson och modernitetens språk

I förhållande till de relativt enkla personporträtten, framstår staden i många fall som, om inte

huvudperson, så åtminstone som huvudföremål för skildringen. Att staden är av (minst) lika

stor betydelse som de mänskliga figurerna, är en ofta upprepad trop i Berger-sammanhang.82

Hans påstått osofistikerade personporträtt har ibland uppfattats mest som en ursäkt för den

virtuosa beskrivningen av staden.83 Ibland är denna jättelika organism av bestialisk art, då den

livnär sig på “människors blod, svett och hjärnmassa” och “slukade millioner offer” (Y 259).

Den har ett  “hjärta” (affärsdistriktet) och en  “pulsåder” (ett epitet som omväxlande tilldelas

Monroe Street och Clark Street, två av Chicagos huvudgator) (Y 12, 94; DU 72). På ett sätt

som delvis kontrasterar det organiska, förekommer också en uppfattning om staden som mek-

anisk – och som ibland, i sin tur, mekaniserar och bryter ner sina invånare. Den sidan är mer

dominerande i Ysaïl, medan den organiska beskrivningen har överhanden i Drömlandstrilogin,

även om skildringen i alla verk stundtals växlar, och ibland balanserar mellan organiskt och

mekaniskt betonad. 

       Vad Chicago beträffar, är det Wendelius som gjort den mest ingående genomgången. I sin

avhandling visar han på storstadens framskjutna position i Bergers verk. Han tillhör dem som

menar att dess betydelse är i nivå med de mänskliga figurernas, och att Chicago, platsen för

handlingen, växer fram som “det egentliga föremålet för skildringen” från och med Ysaïl. Om

Ysaïl skriver han att “underrubriken ’En berättelse om Chicago’ är helt i enlighet med bokens 

81 Projiceringstekniken är inte förbehållen den externa miljön. Skalan mellan misströstan och hopp kan också
utläsas i andra intryck, som t.ex. av omgivande människor. I “Utan arbete” efter att emigranten, till följd av
ett infall från en drucken man på en dålig bar, fått pengar, “omgestaltades” genast hans “karaktäristik öfver
amerikanarna: de voro hjälpsamma. Och han – som många andra – glömde för ögonblicket att han befann sig
i egoismens land i hänsynslöshetens tidehvarf” (DU 79).

82 Se t.ex. Runnquist 1952, s. 265; Wendelius 1982, s. 14-15; Borg 2011, s. 208.
83 Berger har tillägnats mycket beröm för sina inlevelsefulla stadsskildringar, men klandrats för sina mänskliga 

“staffagefigur[er]”; uttrycket är Gunnar Castréns, se “Forskningsöversikt”, kapitel 1. 
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karaktär”, i och med att staden ”i ovanligt hög grad” är ett “självändamål”. Om Bendel & Co

anser han att staden är  “huvudperson” i  “lika hög grad” som Helge Bendel själv. Wendelius

följer och granskar Bergers teman och motiv från debutboken och framåt, och konstaterar att

det  sker  en  gradvis  stegring  i  “intrycket  av  modernitet  och  intensitet”.84 Till  exempel

börsskildringen, gatubilderna och beskrivningar av de elektriska ljuseffekterna börjar måttfullt

i  de  tidiga  novellerna,  men  eskalerar  intill  ofattbarhet  i  de  senare  verken,  inte  minst  i

Chicagoromanerna. Wendelius vill rent av hävda att de antar övernaturliga proportioner, och

förklarar det dels med författarens  “strävan att vinna nya halsbrytande effekter ur ett sedan

länge utnyttjat motiv”, dels med att staden efter Bergers återkomst till Sverige “torde avlägsna

sig” i minnet och “blir en ren fantasiprodukt”.85 Jag menar att detta är en missuppfattning om

Berger,  som  förefaller  ha  traderats  från  långt  tillbaka.  I  Wendelius  kommentar  ljuder

omisskännligt  ekot  av  Böök,  som 1926  dryftar  en  snarlik  tolkning  –  men  något  hårdare

uttryckt – i sin Resa kring svenska parnassen:  “Berger blev allt virtuosare och klatschigare i

sin skildringskonst, men motiven förlorade samtidigt i realitet och sanningshalt; det hela blev

till slut bara en fantastisk lek. Vad han verkligen erfarit och upplevat i Amerika hade han redan

givit i Där ute; sedermera sysslade han mest med att förstora sensationerna, romantisera dem,

förfalska dem”.86 

……Det  är  sant  att  Bergers  stadsskildring  inte  präglas  av  någon konventionell  1800-tals-

realism.  Tvärtom begagnar  han sig  av  en  starkt  impressionistisk  metod,  med ett  intensivt

bildspråk och frekventa inslag av projicering. Som pionjär för skönlitterära beskrivningar av

urbanitet  och  modernitet  är  den  till  halsbrytande  nivåer  stegrade  intensiteten  knappast  en

nödlösning på ett problem som skulle bestå i de egna, redan utnötta motiven. Snarare är det en

gradvis utveckling vi ser, av ett språk som förmår närma sig upplevelsen av det moderna – en

upplevelse som är både överväldigande och surrealistisk. I motsats till Bööks och Wendelius

gemensamma linje, skulle man kunna argumentera för att Berger skapar ett språk som kommer

närmare att  beskriva det modernas svindlande omvälvningar: ett  modernistiskt språk. Dess

sammansmältning av uttryck och innehåll tjänar till att förmedla starka intryck och poetiska

sanningar som vore onåbara för en mer renodlat realistisk teknik. De modernistiska dragen tar

över realismen i  Bergers prosa,  men det är  en modernism med romantiska förtecken, som

avslöjar en böjelse för Sturm und Drang och ett  beroende av naturromantikens tradition.87

84 Wendelius 1992, s. 15, 19. Borg är inne på samma spår, då hon betraktar gatan som skildringens huvudobjekt
snarare än gestalterna (Borg 2011, s. 208ff). 

85 Wendelius 1992, s. 24-25.
86 Böök 1926, s. 56.
87   I nästföljande kapitel redogör jag för hur dessa inslag är konstruerade hos Berger, och vad de har för 
       implikationer, utifrån ett antal färgstarka exempel.
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Wendelius förhåller sig dock i slutändan mer nyanserat än sin föregångare, då han erkänner att

Bergers  “dragning till det fantastiska och våldsamma” kanske bör betraktas som ett litterärt

grepp, syftande till att “skapa stämning och atmosfär”, snarare än att “reproducera en upplevd

verklighet”.88 

    Kanske  får  man  förlåta  Böök och andra  av  Bergers  samtida,  för  att  sakna ett  sådant

perspektiv.  Att han bedömdes utifrån en förväntan om en mer följdriktigt deskriptiv realism är

förståeligt,  med tanke på den detaljrikedom, de ändlösa beskrivningarna av tingen och den

närmast fotografiska blick (ibland gränsande till naturalistisk), som trots allt är så dominerande

i hans prosa, och som omger de mer stegrade, lyriska och ’övernaturliga’ passagerna:

De åtta fönstren i rad under den svartstrukna takrännan voro blänkande nytvättade, och alla hade

krithvita  gardiner  i  gammalt  rosmönster  och  med  veckade  kappor.  I  tre  af  karmarna  stodo

krukväxter, i en en gipsfigur med vingar på ryggen och en blomsterkorg på hufvudet, i en femte

karm var det en rund glasskål med guldfiskar. Två af fönstren visade ryggen af hvar sitt snedt ställda

par valnötsstolar – det är matsalen, tänkte han – och sista karmen var tom, men bredvid dragrutan

satt en reflexionsspegel. Bottenvåningen hade endast fyra fönster, två på hvardera sidan om porten;

det ena paret var liksom igenväxt av alla slags krukträd, det andra visade en skomakarverkstad. Men

de hade gröna fönsterluckor, ordentligt uppslagna och låsta vid väggen med vridpilar. (FM 142-143)

…och så vidare, härnäst till  en lika noggrann beskrivning av innergården.89 Det  är  “ett till

synes paradoxal[t] påstående[-]”, skriver Alf Kjellén om Berger i Flanören och hans storstads-

värld (1985), “att denne utomordentlige iakttagare av verkligheten hade en sådan romantisk

ådra”.90 Ett sentida och mer vidsträckt litteraturhistoriskt perspektiv underlättar för att urskilja

Bergers  släktskap med andra,  tidigare,  utländska modernitetskildrare,  och hans  förbindelse

med modernismens (och för den delen romantikens) litterära tradition. Detta till stor del utifrån

dessa drag som han, på fel grunder, avvisats av Böök och Wendelius. “Sedan Baudelaires tid”,

påtalar Calinsecu,  “har modernitetens estetik /.../ varit en fantasins estetik, motsatsen till all

slags realism”.91 Föresatsen att på svensk prosa förmedla upplevelsen av verklig modernitet, så

som  den  ter  sig  på  andra  sidan  av  den  tröskel  Sverige  ännu  inte  passerat,  och  med  ett

framställningssätt som så tydligt bröt mot 90-talets konventioner, innebar att Berger på många

88 Wendelius 1992, s. 22, 24. 
89   Alla har inte varit lika intoleranta mot dessa variationer i Bergers prosa. “Redan romanen om Ysaïl”, 
       skriver till exempel Kiellander, “låter oss ana att den impressionistiske fotografen döljer en romantiker 
       under sin kappa”. Han är också en av få som uttalat kopplat greppet till den tematiska spänningen mellan  
       “dröm och liv” (Kiellander, 1938, s. 51-52). Sixten Belfrage är en av många som nämnt Flaubert och 
       naturalism i relation till Berger (Belfrage 1931, s. 289ff). 
90 Kjellén 1985, s. 224. 
91 Calinescu 2000, s. 56.
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sätt  låg  utanför  (eller  före?)  hemmaplanens fält.  Det  lyriskt  uppdrivna  bildspråket  når  sin

kulmen i Chicagoromanerna, Ysaïl och Bendel & Co – som följande kapitel centreras kring. 

3. Naturen utestängd och ersatt

Bergers litterära värld är, liksom världen för många moderna människor, uteslutande urban.

Elektriska ljus innehar stjärnornas plats i hans lyriska miljöskildringar. Natur eller landsbygd

berörs i princip inte alls i merparten av hans verk; de tillhör en annan värld. Och då ett spår av

världen  bortanför  stadsmiljön  någon  gång  visar  sig,  är  det  oftast  för  att  påvisa  just  dess

utestängning  från  staden,  eller  i  förlängningen  det  moderna  samhällets  seger  över

naturkrafterna. Eller, som i följande humoristiska inslag i  Drömlandet, för att omedelbart bli

föremål för skoningslös sanering. På hypoteksbanken där Helges far arbetar som vaktmästare,

har  man  “anskaffat  en hel  inventiös attiralj  af  vapen” mot besökande bönder,  och har vid

ingångens dubbeldörrar monterat metallskyltar “stora som sköldar”:

De hade fotskrapor och reffeljärn, hvilka lurade i tamburernas skymning som räfsaxar och

fotanglar. /.../  Där fanns galoschhyllor och spottlådor af metall,  fyllda med vatten, med

sand, med sågspån. Men intet tycktes hjälpa. Bönderna snusade, tuggade och spottade, och

deras stöflar, hvilka föreföllo vara gjutna i lera, satte jättelika märken, som efter boskap, på

parkettgolfven.  Bendel  förmådde  direktionen  anskaffa  en  apparat  med  stora  raggiga

borstar, i hvilken foten träddes in som i ett fodral, och den skrufvades fast i golfvet på det

icke karlarna skulle släpa den med sig då de förtviflade ryckte till sig fötterna. Han fick

äfven en kartong uppsatt på väggen, på hvilken i stället för de ord på liknande plakat, som

de goda landtborna kände från sina missionshus: ’Kom till Jesus!’ lästes ett barskt: ’Torka

fötterna väl!’ och Svensson, som var mindre nogräknad, mottog till sist häradsfolket med

en kvast af samma slag som renhållningskarlarna använda på gatan. (DL 48-49)
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Utestängd

Stadsmiljön utgör som bekant ett av flanörgenrens essentiella element, och som i Bergers fall

karakteriseras  den ofta  av  landsorts-  och naturmiljöernas  frånvaro.  I  Ny illustrerad svensk

litteraturhistoria benämns  flanörlitteraturen  som  “i  viss  mening  antiromantisk”,  då  den

“avvisade exotism och hembygdsstämningar” men “i gengäld anknöt till ’asfaltsromantiken’ i

Europas  storstäder”.92 Även om Berger förvisso inordnar  sig i  en strömning som hade sin

hemvist och sitt enda naturliga element i storstaden, kan man nog inte hävda att han inom

ramen  för  sina  verk ’avvisar’ hembygdsstämningar  så  mycket  som  helt  ignorerar  dylika

sentiment. Det finns, till exempel, få ansatser att skapa en motsättning mellan stad och land

och problematisera en sådan, vilket annars är ett vanligt tema i litteratur från samma tid som

intresserar sig för den moderna samhällsutvecklingen.93 Hypoteksbankens parodiska behand-

ling av bönderna är ett av de inslag som aktualiserar den sortens tematik hos Berger. Och det

må vara parodiskt, men inte därför kritiskt, varken mot bönderna eller hypotekarna. 

       När naturen dyker upp, är det i regel i form av estetiskt verkningsmedel, och aldrig i egen

rätt; antingen som en accessoar i en urban miljöskildring, eller som en hotfull kraft utifrån som

tjänar till att bygga undergångsstämningar.94 I ljuset av Bergers samtidskontext, oaktat hans

uttalade ointresse för politik och frånvaro av samhällsengagemang,95 hör ordet ’avvisa’ ändå

hemma i en beteckning av författarskapets helhet. Han skriver i en tid av intensiv urbanisering,

och i “national- och hembygdslitteraturens tidevarv”.96 Han är på många sätt en nyckelperson

för den nya, framväxande stadslitteraturen, vari utvecklingen och människans separation från

naturen bejakas eller åtminstone accepteras som ett faktum. Utsagor som att stadens “väldiga

sammangyttring  af  blod  och murbruk erbjuder  starkare  stämningsmaterial  än  skuggor  och

dagrar under lönnar och popplar” vittnar om att hans positionering mot natur- och landsbygds-

nostalgi  är  högst  medveten.97 Att  titta  närmare på hur  hans  verk behandlar  denna,  så  ofta

negligerade, natur där den förekommer, kan därför säga åtskilligt om deras förhållningssätt till

moderniteten. 

92 Linder 1958, s. 32. 
93 Se Hedberg 2016, om den “hotade gården som motiv” i den svenska litteraturen. 
94 Naturens funktion som accessoar kan till exempel manifestera sig som en glimt av naturlyrik i 

storstadsnatten, som i Ysaïl när Lake Michigans “yta glänste vid slutet af parkbulevarden”, invid en av 
Chicagos stora parker, och “hvars små bristande böljekammar blänkte i guld”, alltmedan ”månskenet 
regnade” över Hugo (Y 52, 53). 

95 Se Lagerstedt 1963, s. 49-53.
96 Borg 2011, s. 23-24.
97   Henning Berger, ”Ett porträtt”, Svenska Dagbladet 1906-02-18. 
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       Människans och teknikens seger över naturen är ett återkommande motiv, och vittnar om

något grundläggande i den uppfattning om moderniteten som hans verk gör gällande. Inte bara

har  vi  betvingat  naturen,  utan  vi  äger  dessutom förmågan  att  ersätta  den.  Staden  och  de

tekniska  nymodigheterna bildar nya landskap och nya organiska sammansättningar, som på

många sätt gör naturen obsolet. Inledningen i Bendel & Co etablerar människans överlägsenhet

över också de oerhördaste naturkrafter. Det är snöstorm – eller blizzard – på Lake Michigan:

“Isstyckena, som brötos mot den starka påldämningen, en pansarflotta slungad mot berg af

betong, frambringade bölanden, liknande en rasande hord buffeltjurars vanmäktiga protest och

vredesdån under den anstormande cowboyskarans mustangfötter och flygande lassoer. /.../ Det

var västerns danslek i det moderna århundradet, en naturens parodi som kunde sammanställas

med  det  om  sommaren  elektriskt  bundna,  om  vintern  frusna  Niagara”  (BC  5-6).  Orden

“danslek” och “parodi”, i juxtaposition med bilden av den ursinniga buffelhorden, antyder en

dominans intill förnedring av det vilda – och dessutom har man, som kronan på verket, tämjt

själva Niagarafallen. 

* * *

Det är betecknande för Berger att  människans verk får anta de oerhörda dimensioner som

tidigare  varit  förbehållna  naturkrafterna  (som  t.ex.  ovan  “berg av  betong”  (min  kurs.)).

Materiellt  och spatialt  bildar staden landskap lika häpnadsväckande som någonsin naturen:

skyskrapor liknas vid alptoppar, elektriska ljus ersätter sol och stjärnor, och på konstgjord väg

skapas  de  mest  stämningsfulla  och  olikartade  miljöer,  medan  naturen  stängs  ute.  Staden

kommer till liv, och besjälas av Berger och hans huvudpersoner på ett långt mer vördnadsfullt

sätt  än  den  slagna  naturen.  Den  inledande  beskrivningen  av  buffelhjordsstormen  på  Lake

Michigan glider över i en stegvis inzoomning, först på det välstrukturerade Chicagos “parall-

ella avenyer och rektangelkvarter, kvadraterna, torgens trianglar och parkernas romboider”, där

“de höga väggarna liknade alper”. Skyskraporna, “som i solsken och mot blå bakgrund kunde,

icke i stil, men i storlek, föra tanken in på klassiska vägar, blefvo nu, där de reste sig i isolerad

höjd, ohyggliga sagans vidunder” (BC 6, 7). Sedan når zoomen in i Grand Pacific Hotel, bygg-

naden vari Helges kontor är inhyst, för tillfället med nerfällda stormluckor och fjärran från den

rasande blizzarden. Inom dess väggar möter oss en magnifik sagovärld:
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Alla bottenvåningens  trafikkontor /.../  hade sina  af  elektriskt  ljus  i  bländande belysning

strålande rumsfiler öppna mot hotellets luxuösa hall, hvilken, fylld af en utsökt samling äkta

palmer, mellan hvars läckert målade lådor buffelsofforna och klubbstolarna stodo kring små

pärlemorinlagda åttkantsbord, och som med de mjuka smyrnamattorna, de rika förgyllning-

arna, pelarnas och takets arabesker minde om ett nytt och moderniserat Alhambra.

    /---/ Tvärs öfver hallen, midt emot den nu omsorgsfullt tillbommade norra ingången, låg

hotellbaren, en tusen-och-en-nattdröm af en lyxbar, där marmor och mahogny, teak, jaka-

randa, malakit, onyx och guldbrons blandats i barbariskt öfverflöd. Spottlådorna, en halv

meter  höga  och  i  form av  Golkondavaser,  voro  af  gediget  silfer  och  i  den  tillstötande

raksalongen  var  golfvets  parkettkvadrater  sammanfogade  med  rosetter  af  guld-  och

silfermynt som kunderna trampade på. Från matsalen, i empir, hördes mjuka stråktoner, och

från kaféet, i rokoko, plaskandet af det parfymerade springvattnet. (BC 11-13)

Stämningen  kunde  inte  kontrastera  mer  till  ovädret  över  Michigansjön.  Inne  på  kontoren

fortgår arbetsdagen som om stormen inte fanns. Där “slamrade i ett flera hundra skrifmaskiner,

tickade telegrafapparaterna,  ringde telefoner,  klockor och signaler”.  De små – jämfört med

stormens  buffelhord  –  insektslika  ljud  som  kontorsarbetarna  avger,  överröstar  genom  sitt

otroliga antal  och densitet  ljuden från såväl den omkringliggande staden som de omkring-

liggande hotellokalerna, med sitt  “sus af papper, ett bisurr af röster, en myggsång af hvisk-

ningar /.../  och ett melodiskt vattenfall af myntens stapelräknande” (BC 13-14). Istället för

buffelhorden  utanför  dominerar  kontorens  insektssvärm,  och  istället  för  Niagara  flödar  ett

vattenfall av mynt. Här förstummas vildmarken och stormen. “Sexdubbla dörrar, af stål, af trä,

af  filt,  af sammet,  af glas med mellanportiärer,  barrikaderade fienden från norr, utestängde

hans tjut, dånet af hans vapen, synen af hans projektiler. Här stannade naturen, vanmäktig och

besegrad, öfvervunnen af guldet och guldets ägare och jägare, tjänare och parasiter. Allt var

ombonadt och säkert, skyddadt, befästadt” (BC 15). I skildringar som denna ligger ett stort

mått av fascination över modernitetens, och inte minst kapitalismens, under – både för nat-

urens fjärmande och för de praktfulla, magiska minivärldar som ryms inom stadens väggar.

Det  frammanar  också  en  krigisk  dynamik  mellan  guldet  och  naturen.  Vidare  är  det  en

uppvisning i hur arrogant oberört som stadens bemedlade fortsätter sina vardagsliv, alltmedan

ovädret härjar utanför. För dem, lever blizzarden “endast i jättetidningarnas spalter” (BC 15).

Liksom i  Drömlandets hypoteksbank har människan beväpnat sig mot och isolerat sig från

naturen, men här, i Chicago, är bilden intensifierad till dramatisk och storartad, relativt den

komiska bilden från Stockholm. Den underliggande uppfattning som i båda fallen kommer till

uttryck, om det moderna samhället i relation till naturen, är densamma. Den spänning – eller
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till och med konflikt – som genomsyrar den moderna erfarenheten, den mellan civilisationen

och naturen, konkretiseras. I båda fallen är naturen chanslös. 

       På ett liknande sätt som ovan, kontrasteras ett oväder till samhällets materiella element i

den inledande delen av Ysaïl. Ett annalkande ovädersmoln tornar upp sig, olycksbådande, över

Chicago, i takt med en tilltagande hagelskur. Stormen bryter ut just som Hugo befinner sig

utanför dörren till Wosslicks krog. Åskan, “ett underjordiskt buller, hven och rullade som en

osynlig våg längs husens väggar, hvilka tycktes vackla. /.../ Stormen, västerns tornado, slet

kring hans hufvud och han famlade /.../ efter svängdörrens metallgrepp” (Y 15). Till skillnad

från motsvarande scen i Bendel & Co befinner vi oss här i samhällets bottenskikt. Det är ingen

överdådig prakt  som möter  Hugo inne på Wosslicks.  Istället  bidrar  anhopningen av enkla,

metalliska, mekaniska och elektriska ting till  att klargöra avståndet till  stormen som härjar

utanför  väggarna.  “Tre  kassaregister  af  nickel  blänkte”,  ölfatens  “kopparkranar”  droppade,

dörrarna  är  “omsorgsfullt  slutna  och  försedda  med  mekaniska  själfstängare”,  och  en

“mekanisk fläkt” surrar inne i den “elektricitetsladdade atmosfären” (Y 18, 20). Notera även

hur Hugo här ovan, när han exponeras för stormen, genast sträcker sig efter  “svängdörrens

metallgrepp” (min kurs.). Den utstuderat urbana miljön är också här, precis som i fallet med

Grand Pacific Hotel ovan, ett säkert skydd från naturens makter. 

Ersatt

Bergers konstnärliga dragning till de stora naturkrafterna får sitt utlopp i olika aspekter av det

moderna samhället, oftare än hos naturen själv. Det mest påfallande exemplet finner vi hans

börsskildring.  Chicagos  spannmålsbörs  beskrivs  i  ordalag  som  klargör  att  den  nära  nog

genererar en egen naturkraft.  “Golfvet” inne på Board of Trade ”svallade som ett haf”, och

“[b]jörnar och tjurar rasade. Deras vrålanden hördes långt ut på gatorna”. Dammiga säckar

med spannmålsprover har bildat en “stoftsky[-]”, och som ”kalla hvita solar lyste högt upp i

den ofantliga salen en massa oerhörda båglampor hvars hväsande och skiftande strålar trängde

genom atmosfärens simmande moln” (BC 67-68). Sålunda utmålas börsen i Bendel & Co, som

utgörande en rymd, innehållande ett eget, explosivt ekosystem med havsyta, solar, moln och

atmosfär. Bildspråket klargör också salens otroliga rumsliga mått. De vrålande “björnarna” och

“tjurarna”  erinrar  om,  och  jämställer  börsens  krafter  med,  buffelhordsstormen  över  sjön  i

romanens inledning.  I  Ysaïl används mer eller  mindre samma uppsättning grepp,  men här
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stegrat till en än högre intensitet.  “[T]errassformigt sänkte sig [börssalen] inåt som ned i en

dal”, det  vill  säga,  bildande  ett  landskap  precis  som ovan.  Strax  har  denna  dal  i  Hugos

medvetande växt till  en  “kokande avgrund” – ett  ord som spatialt  motsvarar den oerhörda

rymd som antyds ovan. Och vidare:

Vansinniga  tjut  hälsade  hvarje  fluktuation  i  marknaden  och  buden  för  fallande  eller

stigande vrålades fram som i orkanstorm. /---/ Stundom uppstod en plötslig stillhet /.../,

som hämtade hela denna väldiga maskin, hvars trådar räckte världen rundt, andan. I nästa

sekund  bröt  åter  larmet löst,  rullade  dånande  och  cyklonlikt  salen  rundt,  slog  mot

väggarna, steg mot taket i oceanisk öfversvämning och kom byggnaden av skälfa. 

(Y 97-98)

Den stormmetaforik som är gemensam för båda romanerna, är långt mer uttalad och uppdriven

här.  Och här  gör  även Hugo själv  kopplingen:  han  “tyckte  det  liknade hagelstormen,  han

nyligen upplefvat” (Y 98). Jag vill erinra om hur hagelstormens åska, precis som här börsens,

tidigare “rullade som en /.../ våg längs husens väggar, hvilka tycktes vackla”. Vi kan därmed

notera att Berger, i både  Ysaïl och  Bendel & Co, relaterar börsskildringen till en föregående

stormskildring,  vars  styrka  redan  inledningsvis  sätter  ribban  för  de  krafter  som  den

kapitalistiska marknaden sätter i rörelse – och börsen reflekterar, som vi ska se, på många sätt

samhället i helhet. En tidig version av samma grepp kan skönjas i debutverket, där ”sönder-

rifvna papperslappar falla som snö öfver de spekulerandes hufvuden och hvete- och majskorn

från  profsäckarna  hagla  omkring”  (DU  62).  Det  är  värt  att  notera  hur  den  stilmässiga

variationen hos Berger, mellan ett prosaisk-realistiskt och ett lyrisk-romantiskt framställnings-

sätt, är åter en av många dimensioner i hans verk som tematiserar kluvenheten och slitningen

mellan motstående poler. 

….…Naturen på konstgjord väg utestängd, ersatt och överträffad är ett ofta förekommande

tema i olika delar av miljöbeskrivningen. Utbytet av celesta kroppar så som sol, måne och

stjärnor är ett mer eller mindre genomgående inslag, och det finns fler illustrativa exempel än

vad som ryms att ta upp här. Redan vid sin första ankomst till Amerika, i New York, tycker

Helge att “lamporna på [Brooklynbron] syntes fästa på himlen”, medan “frihetsstatyns fackla

lyste för sig själf som en måne” (BC 165). Precis som i fallet med vetebörsens stormmetaforik,

använder han sig här av ett  komparativt  tillvägagångssätt.  Metoden går ut  på att  ställa  en

bestämd aspekt av civilisationens estetik mot sin naturliga förlaga, i syfte att framhäva den

förra och göra den desto mer effektfull. Ovan bildar, som vi sett, båglamporna inne på Board

37



of Trade solar. Utomhus skyms allt som oftast den verkliga himlen, om inte av moln så av

stadens eget ljus. Himlen i solnedgången, som “brann i svavel och koppar” med “en blekröd

måne”, avger i Ysaïl ett matt intryck jämte den efterföljande bilden av State Streets “eldhaf”,

där  “[e]lektriska  ljusskyltar  /…/  snurrade  i  form  af  stjärnor,  hjul  och  månar  med  alla

upptänkliga färger från hundratals glödlampor” (Y 103). Metoden är som mest utvecklad i

Bendel  &  Co,  varifrån  följande  citat  är  hämtade:  ett  “järnlock  låg  öfver  cementgrytan

[staden]”,  så  att  “[h]varken  moln  eller  himmel  skymtades”,  men  skyskrapornas  upplysta

fönster tio våningar upp “liknade fyrverkerisolar eller stora, flämtande stjärnor”. Ännu högre

upp,  ovanför  tjugonde  våningen,  ter  sig  fönsterraderna  som  “ljusglimtar  ur  natthimlen  –

ögonkast från meteorer” (BC 8-9). En annan, klar, natt läser vi att “all gatans eld och ljuskonst

gjorde himlen svart och släckte stjärnorna” (BC 114). Men stjärnorna är knappast saknade, då

“den elektriska, osynliga gnistan hade hoppat från kandelaber till kandelaber sicksack genom

alla gator”, och “väggarna hade låtit sina fönster flamma, taken tändt transparangerna och alla

skyltar och ljusreklamer, som strålande svängde, hjulade, vreds, rullade, ormade, klättrade upp

och ned, ut och in, slocknade och lyste upp på nytt i cirklar” (BC 113). Enligt samma linje

förvandlar State Street “natten till festlig dag”, med hjälp av “reklamtransparangerna” och de

“höga kandelabrarnas hvita solar” (BC 273). 

        Utöver enskilda storstadsfenomen som imiterar eller substituerar naturfenomen, kommer,

som  jag  varit  inne  på  tidigare,  också  själva  staden  till  liv  hos  Berger  och  blir  till  en

“huvudperson”. Det är intressant att staden, som sammansatt helhet, tenderar att framställas

som en jättelik organism – inte sällan en blodtörstig sådan. Jag har redan tidigare citerat ur

Ysaïl, hur den “stora staden, som lefde på människors blod, svett och hjärnmassa, som slukade

millioner offer”, har ett “hjärta” (affärsdistriktet) och en “pulsåder” (Clark Street, eller i Där

ute Monroe Street). (Y 159, 12, 94; DU 72).98 Likaledes blir ofta enskilda element av staden,

så  som  byggnadskomplex,  människomassor,  transportmedel,  och  inte  minst  vetebörsen,

tilldelade  epitet  som  vittnar  om  deras  ’organiska’ beskaffenhet.99 Det  finns  exempel  på

känselorgan och vitala kroppsfunktioner, i synnerhet i Bendel & Co, både hos hotellet Grand

Pacific  och  hos  vetebörsen. Hotellets  “hundratals  radiatorer  /.../  förgrenade  sig  i  hela  det

väldiga huset som ett nervkomplex”. Och “dynamon, palatsets klappande hjärta” ger ifrån sig

ett “behagligt, roingifvande dunkljud” vilket hörs “från djupet, källaren, jorden” (BC 12, 16, 

98 På samma sätt ser Berman S:t Petersburgs Nevskij Prospekt som en “perfect artery for the emerging modes of
fast and heavy traffic” (Berman 1983, s. 194). 

99 Mekaniska ting besjälas ständigt, så som kabeltåget, “den slingrande ormen”, vars “stora lyktögon stirrade 
rätt på framförglidande kamraters svarta stålplåtsryggar” (Y 12). Eftersom besjälningar av detta slag får sägas
tillhöra normen inom skönlitterär prosa, behöver de inte vidare exemplifieras här. 

38



15).  Vid  ett  annat  tillfälle  gör  Helge  en  reflektion  kring  Chicagobörsen,  som utmynnar  i

konstaterandet  att  ”intet  astronomiskt  eller  fysiskt  instrument  var  så  känsligt  som  denna

förfärliga  spekulationshandels  puls  hvilken  reagerade  olika  för  hvarje  slag  af  marknadens

hjärtkramp”. Han uppfattar också att börsgolvet har en egen “andehäfning” (BC 34, 24). 

…....Inom ramen  för  ersättandet  av  det  naturliga  är  det  också  anmärkningsvärt,  att  något

liknande sker  på  ett  själsligt  plan hos  människorna.  Det  är  då  ännu mer bitande.  I  Ysaïls

avslutande kapitel, där Hugo många år efter att romanens huvudhandling tilldragit sig, tänker

tillbaka på sitt liv, upplever han att han förlorat kontakten med sina rötter, sitt hemland (“det

lilla stackars landet uppe i norr”), och sitt eget forna jag.  “[D]et var som efter en organisk

operation – en bortskuren lem, hvilken ersatts af en mycket starkare, om ock konstgjord” (Y

260-261). 

       Segern över – och förnedringen av – naturen, tillika fascinationen för det konstgjorda, bär

tydliga drag av den litterära dekadensens anti-rousseauiska tradition, som den stadfästes av

Huysmans roman på 1880-talet. Calinescu uppmärksammar hur protagonisten inte nöjer sig

med att låta artificiella blommor imitera och överträffa autentiska; i en revolt mot romantikens

skönhetsideal, vill han också bända naturen, och odla verkliga som imiterar de konstgjorda.

Det  är  en  inställning  till  naturen,  som  i  hög  grad  går  igen  hos  Berger.  Men  Calinescu

konstaterar  vidare,  att  “[d]yrkandet  av  det  förkonstlade,  som  det  framställs  i  À  Rebours,

grundas på en uteslutande negativ-destruktiv fantasi”.100 Berger skildring har inget av denna

negativt destruktiva drift. Hos honom märks istället en genuin beundran inför civilisationens

förmåga  att  höja  sig  över  naturen,  och  civilisationen  blir  ett  artificiellt  substitut  för

romantikens  motivsfärer.  I  en  prosa  som  knyter  an  till  båda  dessa  traditioner,  appliceras

naturromantikens  bildspråk  på  det  urbana  och  unikt  moderna.  Modernitetens  inneboende

destruktivitet, blir hos Berger istället ett beklagligt men ofrånkomligt ont. 

Kan prinsessan bo i en fabrik?

Novellen “Ny romantik”, som inleder Drömmen om helvetet, ägnar sig åt frågeställningen om

huruvida  den  moderna  tidsålderns  realitet  står  i  motsättning  till  romantik.  Kan  1900-talet

härbärgera “Äfventyret” med stort Ä, även som “naturens klappande hjärta” har utrotats? (DH

4, 16).  Denna fråga föresätter  sig huvudpersonen att  besvara,  genom att  “gå ut och söka  

100   Calinescu 2000, s. 157.
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Äfventyret midt i nuet och vårt tjugonde århundrade”. Bakom företaget ligger en önskan att få

utlopp  för  en  medfödd  “längtan”,  “ett  arf  från  morfars  och  farfars  far  och  från  tider  då

romantikens  månsken  lyste  på  ett  nytt  och  skimrande  sätt”.  Han  är  fullt  hemmastadd  i

storstadsmiljön, känner rentav obehag inför landets “bullrande” tystnad (DH 4, 5). Det är alltså

inte tal om att vända staden ryggen eller avvisa nuet, utan om att pröva ifall arvet från svunna,

förtrollade tider kan överföras på hans egen, synbarligen prosaiska, tid. Går det att överbrygga

den inre klyvningen, går det att ta med sig arvet över tröskeln, från naturromantikens motivsfär

till den “världsfabrik, hvars verkstadsmönster behärskade marknaden” (DH 6)? Effekterna av

globalisering,  konsumtion och kommers tycks tala emot,  då den flanerande huvudpersonen

besviket  noterar  gatans  identitet  med  “tusen  andra  i  hundra  andra  städer”.  Samma  varor

saluförs, kvinnorna är likadant klädda, och alla doftar de av samma trendiga parfym. Ingenting

förmår  överraska  eller  inspirera  den  världsvane  kosmopoliten.  Då  han  går  vidare  till  ett

industriområde, slås han av dess fulhet: “[h]är finns ej äfventyret, tänkte han, prinsessan kan ej

bo i en fabrik”. Detsamma gäller de fattiga bostadskvarter han sedan passerar: “[i]ntet äfventyr

här, icke ens Askungen…” (DH 7, 11).101 

     Nedslagen och nära att ge upp sitt sökande, undrar han om naturen kanske ändå är en

förutsättning för att nära den “gyllne gnista som till honom gått i arf från romantikens dar”.

“[V]i höra allt, vi känna allt – utom äfventyret”, tänker han. “[D]en tysta borg där prinsessan

slumrar, är borta. /.../ Förgäfves lyssna vi nu efter naturens klappande hjärta – mina vänner

skulle skratta om de visste mig tänka denna fras på allvar”. Men så blir han plötsligt varse ett

ljud,  “som pulsslag.  /.../  Det  är  som stege  ljudet  från  själfva  marken:  naturens  klappande

hjärta” (DH 8, 16). Förbluffad följer han ljudet, genom vackra parker, förbi porlande fontäner,

och kan strax lokalisera det till en stor, ornamenterad byggnad i änden av en park, som i hans

fantasi alltmer får karaktär av slottsträdgård. Under stor hänförelse närmar han sig byggnaden,

det  “hvita  slottet”  (DH  17).  Den  romantiska  stämningen  tilltar  och  trollbinder  honom,

alltmedan spänningen inför hans ankomst byggs upp. Alltjämt ljuder pulsslagen han följt, på

sin jakt efter “naturens klappande hjärta”. Vindens sus, fågelkvitter och synen av ett rådjur på

en intilliggande äng, tycks bekräfta aningen. Han tror sig ha funnit det, tror sig ha funnit ett

sagoslott,  och då han når dess praktfulla port  “darrade” han av sinnesrörelse. Men när han

stiger in, och finner sig i en stor sal, får han till sin häpnad se:

101   Lagerstedt har redogjort för kopplingen mellan fattigdom och andlig torftighet hos Berger (Lagerstedt 
         1963, s. 135-144).
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[… ] hur midt på salens golf reste sig en väldig maskinjätte, omgifven af motorer och stora hjul.

Den räckte från golf till tak och den såg ut som ett lefvande väsen, en sagofigur. Högt upp från

kolossens  axlar  sköto  tvenne  enorma  häfstänger,  ledade  och  metallglänsande,  och  de  svängde

oupphörligt upp och ned som ett par starka armar i lugn och oafbruten gymnastik. Från en osynlig

kraftkälla i jättens inre klappade det som ett stort hjärta, till hvars takt armarna arbetade.

På en skylt intill ingången läser han: “Stadens Pump- och Vattenverk” (DH 21). Han har funnit

vad han sökte,  någonting  för  den  “gyllne  gnistan”  att  fästa  på,  men det  var  inte  vad han

väntade sig. Romantikens äventyr “midt i nuet och vårt tjugonde århundrade” tillhör bevisligen

inte  naturens  sfär.  Naturens  hjärta  klappar  inte;  nuets  pulsslag  emanerar  från  djupet  av

“världsfabriken”, här från maskinen. Vi har sett exempel tidigare på, hur hjärtslagen utsänds

från underjordiska dynamos –  “palatsets klappande hjärta” i  “djupet, källaren, jorden” – och

till och med från den allhärskande finansmarknaden (“spekulationshandel[n]s puls”,  “hvarje

slag af marknadens hjärtkramp”). Liksom metaforen med den konstgjorda, starkare lemmen,

har själva romantikens naturkärna ersatts av ett hjärta som klappar på konstgjord väg. Det

ligger ett otvivelaktigt stänk av maskinromantik i denna uppfattning. Den maskinromantiska

attityden (en tidig yttring av en linje som skulle blomma ut under kommande decennier, med

sin kulmen i 30-talets funkisestetik) kan ju också skönjas i blockcitatets vördsamma beskriv-

ning av den “metallglänsande” sagofiguren.102 

        Det som, med signaturen S. Selanders ord, är Bergers “väsens blandning av hypermodern

amerikanism och grundligt omodern stämningsromantik”,103 resulterar i en ny form av estetik,

där  tjusningen inför  modernitetens  förnyelse kanaliseras  genom språk och stämningar  som

traditionellt  förknippats  med  naturens  motivsfär.  Resultatet  blir  ett  slags  hybridform,  där

pumpmaskinen tar sagofigurens plats, skyskrapan alptoppens, de elektriska ljusen stjärnornas.

Kanhända är det romantikerns strategi för att hantera ett arv, som är medfött och inte självvalt,

genom att söka försona det med framstegsandans realitet. Är det, på ett sätt, ett försök att stå

på båda tröskelsidor, både i verklighet och dröm, samtidigt – att hitta det som, på ett ställe,

kallas “verklighetsromantiken” (DH 73)?      

    “Ny  romantik”  ger  inget  definitivt  svar  på  huruvida  en  sådan  lösning  håller.  Just  i

spänningen mellan tradition och förnyelse, ligger ju ett av modernitetens djupast inneboende

problem, dess olösliga paradox. Litteraturhistorien, inte minst den skandinaviska, har gott om

102 Då Hugo (Ysaïl) och hans ingenjörskollega i slutet av romanen står i sitt “ljusa ateljérum[-]” överblickande
fabrikskomplexet, lyssnar de “halft andäktigt, halft lockade att takthvissla /.../ till maskinernas buller nere
ifrån gården, hvilket  kom rutorna att  sakta dallra  som då tonerna vibrerande genomströmma en kyrkas
orgelpipor” (Y 256).  Som också Lagerstedt  har  noterat,  får  “hyllningen” här  “något  religiöst  över  sig”
(Lagerstedt 1963, s. 96).

103   Selander 1924, s. 11. 
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författare som prövat olika förenande strategier. Jörngården har, som tidigare nämnts, visat hur

tre  av  våra  sekelskiftesförfattare  försöker  vända  nostalgi  och  förlustkänslor  till  en  kreativ

förnyelsekraft. Berman ser 1800-talets konstnärer och tänkare som ”simultaneously enthusiasts

and enemies of modern life, wrestling inexhaustibly with its ambiguities and contradictions”.

Deras “self-ironies and inner tensions”, skriver han, “were a primary source of their creative

power”.104 

* * *

En av slutsatserna från denna genomgång, är att  Berger i  sina urbana skildringar uppvisar

något av ett beroende av naturen. Han definierar storstaden mot den, är beroende av den i sitt

språk  och  bildspråk,  och  beroende  av  den  som  referensram.  Hans,  med  Wendelius  ord,

“dragning till det fantastiska och våldsamma”, leder honom att ta till uttryckssätt med rötter i

romantikens känsla för naturens storslagenhet. Införlivandet av Sturm und Drang-artade scener

i skildringen av unikt moderna företeelser, kombinerat med bilden av naturen som utslagen

och obsolet, bidrar till att etablera det utvecklade samhällets oöverträffliga status. Det är den

nya och framtida bäraren av storslagenhet och underverk. Med “beroende” vill jag inte antyda

en utväg i avsaknad av idérikedom. Tvärtom visar den välutvecklade och konsekvent utförda

naturmetaforiken att det är ett medvetet konstnärligt grepp. Han har ju också andra medel, inte

minst den mekaniska motivsfären, som används omväxlande med naturmetaforiken och dess

organiskt betingade bildspråk. Moderniteten har ännu inget skönlitterärt språk; i brist på ett

redan existerande språk för att beskriva den moderna världen, söker sig Berger på detta sätt

fram mot en ny prosa förmögen att förmedla intrycket i dess totalitet. I ett av hans favoritmotiv

– vetebörsen i Chicago – yttrar sig detta med maximal kraft. Men börsen är inte enbart ett

estetiskt studieobjekt hos Berger; den har implikationer för hur själva den moderna tillvaron

ska uppfattas. 

104   Berman 1982, s. 24.
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4. Chicagobörsens Amerika

Kampen mot medfödd fattigdom och strävandet uppåt på samhällsstegen löper som en röd tråd

genom merparten av Bergers böcker, liksom en besatthet av pengar och en dröm om en egen

förmögenhet.  Bland andra Lagerstedt  har redogjort  för detta tema, om än under oavlåtliga

kopplingar  till  den  biografiske  Henning  Bergers  barndom och  psyke.105 Det  kapitalistiska

systemet och dess konsekvenser, materialism, konsumtion, mode, lyx och yta är genomgående

viktiga ingredienser i modernitetsupplevelsen som skrivs fram.106 I denna Bergers återgivning

ingår  också  det  vansinniga  tempot.  Den lika  lyckade som jäktade  affärsmannen,  som inte

hinner tugga sin mat, återkommer som typ i nästintill varje Amerikaskildring. Samtidigt som

den övergripande bilden av det amerikanska systemet framställs på ett  sätt  som kan verka

kritiskt, är det också sant att den ekonomiska marknaden, börsen och dess drivande finansmän

skildras  nästintill  andaktsfullt.  Skildringarna  avger  en  känsla  av  beundran  och  förundran,

liknande  den  inför  storstaden  generellt.  Bergers  huvudpersoner  tenderar  att  se  upp  till

framgångsrika kapitalister som vore de övermänniskor, eller åtminstone överlägsna människor,

av en annan art.  Bland annat Hugo i  Ysaïl och Helge i Drömlandstrilogin observerar med

häpnad hur dessa personer håller trådar i händerna som styr inte bara stadens eller nationens

marknad, utan sträcker sig världen över. Känslan förstärks av att det bara är några få invigda

som förstår mekanismerna. För gemene man råder en enorm och demoraliserande distans till

ekonomins  obegripligt  abstrakta  elfenbenstorn.  Detta  gäller  förresten  inte  bara  den

amerikanska  finansvärlden,  som är  mer  extrem,  utan  manifesteras  redan i  relation  till  det

system som Helge erfar i Stockholm. 

Det osynliga underverkets tjänare

I Drömlandet får den 16-årige Helge plats på importfirman L. G. Görlitzs Stockholmskontor,

vilket blir hans introduktion till “det osynliga underverket”. Det finns ingenting konkret att ta

fasta på:  “själva kärnan, handeln, varan” visar sig inte. Han ser bara “telegrammen, brefven,

notiserna, de ömsesidiga offerterna, kurserna” medan skeppslaster skickas och tas emot fjärran

från  kontoret  (DL 146).  Hur  allt  egentligen  fungerar  förblir  höljt  i  ett  gåtfullt  dunkel  –

105    Lagerstedt 1963, s. 135-144.
106    Se t.ex. det starka intresse med vilket den glamorösa Lily Franchettis inventarier beskrivs i Bendel & Co 
          (BC 221ff). 
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“osynligt och ohörligt gjordes allt detta obegripliga som endast de utkorade kunde fatta, det

som satte allt i rörelse, pengar, papper, fartyg och alla jordens varor och produkter” (DL 149).

På grund av denna distans övergår Helges initiala fascination sedermera i apati. Han blir varse

att handeln och varorna inte på något sätt vidkommer honom, och att han saknar den särskilda

läggning som krävs för att någonsin själv syssla med affärer. I denna episod ligger en del av

förklaringen till lönearbetets själsdödande effekt: i det stora avståndet mellan handeln, hand-

elsvarorna och kontoristens mekaniskt torra arbete, vilket saknar varje koppling till  honom

själv förutom rent monetär avlöning. Men detta utspelar sig i det gemytligt gammalmodiga

Stockholm, och blir tamt i jämförelse med “kontorsråttornas” tillvaro i Chicago. Helge får där,

efter  flera  förtvivlade  utvandrarår,  plats  som  “freightclerk”  på  en  stor  ångbåtsfirma.  Han

upplever sig sitta fast i sin position “som aflönad tjänare” med “minimalt stigande inkomst”

(BC 26, 27). 

……Ett  belysande exempel  på  hur  livet  ter  sig  för  Helge  och hans  likar,  finner  vi  i  den

rafflande beskrivningen av en vanlig morgon på hans boardinghouse. Här märks återigen den

vansinniga hast som tycks genomsyra allt i Chicago. Med den oavbrutet höga tidspress som

dessa lägre tjänstemän lever under, hinner de varken sova tillräckligt eller tugga sin frukost,

och allra minst känna smaken av densamma. Under “ängsliga sidokast åt kaminfrisens pendyl”

kastar de i sig födan, “i det munnen omöjligt hann uppfatta annat än omväxlande skållande och

iskalla förnimmelser”. De “åto som hastighetsmaskiner och satte bokstafligt sina egna rekord,

tyvärr endast, i motsats till verkliga maskiner, ej utrustade med järnmagar” (ledande till alle-

handa hälsoproblem så som “dyspepsi och magkatarr”). I sin anpassning till den oupphörliga

pressen från det innehållslösa arbetet, har de med tiden omvandlats till  “maskinmänniskor”

oförmögna  till  någon  form av  genuint  intresse  eller  personligt  engagemang  i  sina  arbets-

uppgifter.  Redan  epiteten  “kontorsråtta”  och  “maskinmänniska”  talar  om deras  avhuman-

isering,  i  ett  stenhårt  system  där  “det  i  luften  sväfvande  afskedet”  ständigt  hotar  med

hemlöshet, fattigdom och svält den som försenar sig en morgon (BC 129-131). Marknaden är

skoningslös, och ingen i Chicago sitter säker för den personliga undergången, som kan lura

runt nästa hörn. 

       Inte heller de stora finansmän som hos Berger så ofta blir föremål för högaktning, skonas

från  “den  amerikanska  ögonblicksbrådskan”,  eller  för  den  delen  från  den  ständigt  över-

hängande risken att förlora allt de äger i en av marknadens nycker (DU 63).  Men bilden av

dessa invigda, som leder och bemästrar “det osynliga underverket” i motsats till Helges skara

som endast passivt tjänar, framställs på annat sätt. De förkroppsligar hos Berger ett ideal, en

representation av framtidsmänniskan, som ställs antitetiskt till den karaktäristiskt veka (och
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svenska) huvudpersonen. I nästa kapitel, “Människan: amerikanen och flanören”, följer en mer

ingående diskussion om dessa typer, och vad de betyder för modernitetsperspektivet. I det här

kapitlet  ska jag,  vad finansmännen beträffar,  fokusera på hur  berättelserna om deras  öden

relaterar  till  Bergers  analys  av  spekulationsandans,  och  i  vidare  mening  det  amerikanska

systemets och den moderna utvecklingens, villkor. Men först några ord om hur Bergers verk

förhåller sig till de samhällets orättvisor som berörts helt kort här ovan. 

     De lägre stående tjänstemännen ingår trots allt i en privilegierad klass, jämfört med de

kropps- och fabriksarbetare som befinner sig ännu ett steg under dem. Arbetarklassen beskrivs

på  flera  ställen  i  termer  av skrämmande,  robotliknande mörka  massor,  och alltid  ifrån  en

betraktares perspektiv. Deras avhumanisering når åter nya nivåer, jämfört med kontoristernas

(eller  för  att  anta  Lagerstedts  kategorisering av Henning Bergers  samhällsklass:  manchett-

proletärerna). I  Ysaïl betraktar Hugo dem på hemväg efter en arbetsdag, då de i kabeltågets

trängsel  “tätt trycktes mot hvarandra, skuldra vid skuldra, näsa mot nacke”. Deras ansikten

förefaller honom “likgiltiga, hårda, slappa, stelt stirrande” och för Hugo blir de, på “detta sätt

sammanpackade, i kompakta massor, hvilka forslades fram, en lefvande last, vagn efter vagn /

…/” till ”typer som ej tycktes höra till mänsklig ras, endast imitera den” (Y 241). Utifrån slika

beskrivningar  har  Lagerstedt  skönjt  en  ringaktande  hållning,  som han  tillskriver  den  bio-

grafiske Berger.  Men i  det här  fallet,  liksom i flera  frågor som rör Bergers verk,  springer

kritiken delvis ur en förväxling mellan författare och fiktiv gestalt. Det råder ingen brist på

gestalter  som  uppvisar  en  kyligt  distanserad  attityd.  Till  exempel  protagonisten  i  “Ny

romantik”, som under sitt strövtåg i en främmande stad passerar ett verkstadskvarter, ser med

starkt  ogillande på arbetarna.  “Miljön mörknade”,  då han finner  sig  på en gata  kantad av

verkstäder. Han blir varse “syner som klippta ur svart plåt – en rad siluetter af arbetare, dystra,

fula  och  tysta”,  och  märker  strax  att  kvarteret  “myllrade  af  svarta  gestalter  som liknade

nedrökta rör, böjda och kroknade öfver städ, släggor och hjul. Det var oskönt och vandraren

påskyndade sina steg”. Beskrivningen är dock tydligt filtrerad genom hans sinne, och knappast

identisk med vad förhållningssätt som verket i sin helhet kan tänkas förmedla. Protagonisten

söker “[s]in tids romantik”, “äfventyret” i den moderna storstaden, och mot denna andefattiga

fond kan hans inspiration inte få fäste (DH 7, 20).  
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Massornas själlöshet

Lagerstedt ägnar ett avsnitt åt att försöka utreda Bergers socio-politiska ställning, som han

finner tvetydig. Å ena sidan, menar han,  “kan man inte ta miste på Bergers sociala patos”,

baserat på hans många starka, medkännande skildringar av samhällets utsatta.107 Å andra sidan

uppfattar han på många ställen, bland annat det ovan citerade ur “Ny romantik”, gestalternas

kyla som Henning Bergers och därför representativ för verket som helhet – överhuvudtaget

förutsätter  han att  huvudpersonerna i  båda Amerikaromanerna ska förstås  som författarens

alter  ego  (ett  problematiskt  om än  icke  helt  orimligt  antagande).  Utifrån  en  tolkning  där

karaktärernas mentalitet ses som synonym med författarens eller verkets, framstår Berger utan

tvekan som ambivalent inställd gentemot underklassen. Det tydligaste exemplet torde vara den

gripande scenen  i  Bendel  & Co,  där  Helge  blir  vittne  till  en  gatuprotest.  Hans  sympatier

vacklar  fram och tillbaka mellan  den protesterande hopen – hungriga  och arbetslösa,  som

kräver  bröd  och  arbete  –  och  militären  –  som  försöker  stävja  upploppet  och  återställa

ordningen – vartefter som han lever sig in i deras respektive roller. Han ser i ena stunden sig

själv på maktens sida,  “klubbande ned alla hinder. – Platsen rensad på tio minuter!” I nästa

stund blir  han  “blek af vanmäktigt medlidande” och fylls av hat till  “hela landet och dess

styrelse”.  Scenen  utmynnar  i  en  känsla  av  avsmak  inför  åskådarnas  nonchalans.  Starkast

manifesteras  den  av  en  grupp  leende  “stenografflickor”,  som  från  läktarplats  applåderar

ordningsmaktens  tilltagande  och  dödliga  våld,  “som sutto  de  på  raderna  i  en  af  lördags-

matinéerna. Ett par af dem åt försiktigt och delikat ur en konfektpåse” (BC 61, 62). Hur ska vi

förstå  Helges  minst  sagt  förbryllande,  om  än  kortvariga,  inlevelse  i  militärens  brutala

handlingar? I min mening är detta en nyckelscen, och jag kommer att återvända till den längre

fram. Den visar den inre kluvenheten på ett sällsynt påtagligt sätt, men den har också betydelse

för min syn på utvecklingens destruktiva sidor och den faustiska underströmmen i skildringen.

        För att bestämma Bergers förhållningssätt till samhällets orättvisor, är det föga fruktsamt

att på Lagerstedts vis väga antalet exempel på medkänsla mot antalet exempel på känslokyla.

Framställningen  av  såväl  arbetarklassen  som  manchettproletariatet  och  de  tillintetgjorda

trashankar som figurerar i berättelserna, bör istället ses i sina sammanhang och i perspektiv av

ordningen  de  ingår  i.  Det  råder  ingen  tvekan  om  att  Bergers  författarskap  vidkänner  de

obemedlades sorgliga lott, eller som det heter i “Herr Poignards lycka”, “den obegripliga och

fruktansvärda  orättvisa  som för  ett  helt  lif  dömer  en  stackars  varelse”  (DH 110).  Huvud-

personernas  intryck av  kroppsarbetarna så som frånstötande,  zombielika maskinmänniskor,

107   Lagerstedt 1963, s. 144.
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beror inte på att det inom ramen för verket saknas förståelse för deras umbäranden. Tvärtom

ingår de som en aspekt i den övergripande analysen av modernitetens tragiska, destruktiva

effekter. Mer specifikt ingår de i Bergers återgivning av fattigdomens och lönearbetets skadliga

verkan. Jag gör inga anspråk på att uttolka den biografiske Bergers eventuella åsikter om olika

samhällsklasser, men redan hans gestalters perspektiv skiljer sig på ett uppenbart sätt från den

implicita författarens.108 

    I  slutet  av  Ysaïl sker  någonting  i  handlingen  som  medför  en  betydande  perspektiv-

förskjutning: Hugo, som under merparten av berättelsen lidit  arbetslöshetens, hemlöshetens

och fattigdomens kval, får anställning som ingenjör på den stora firman Frazer & Chalmer.109

Han tilldelas  “ett ljust och luftigt ateljérum” i anslutning till den enorma fabriksbyggnaden.

Rummet har ett eget tvättställ i marmor och handdukar i linne, vilka  “lyste, nystrukna och

färska, som hvitaste snö”. När visslan ljuder till lunchrast första dagen, blir Hugo varse hur

firmans fabriksarbetare  “kommo massvis ur komplexens inre”.  De  “ringlade” likt  “en bred

svart folkorm” i kön till en “tidtagningsmaskin” som de, till skillnad från ingenjörerna i sina

bekväma lokaler, måste passera på in- och utvägen. Tryggt medveten om sin egen nyfunna

frihet, ler Hugo vid denna syn “ett gladt och redan litet öfverlägset leende” (Y 236, 238, 239).

Vi  känner  igen  folkormen  från  andra  återgivningar  där  människorna  tycks  förlora  sin

individualitet och smälta samman. Den strikta tidtagningen, sedd i samband med den senare

Amerikaromanen och i synnerhet morgonscenen på Helges boardinghouse, framträder som en

markör för social  utsatthet och mental samt fysisk nedbrytning. Temat återkommer genom

författarskapet, och vi får på flera ställen de psykiska mekanismerna förklarade. Berger vinn-

lägger sig om att redogöra för den (bokstavligt talat) själsdödande effekten av tidspress och

innehållslöst  lönearbete,  och  för  den  andliga  torftigheten  som följer  på  fattigdom.  Det  är

logiskt att kroppsarbetarna drabbas än hårdare än kontorsslavarna. Kort sagt: det är inte av

förakt, som de förstnämnda skildras som zombies. En sådan tolkning vore mer rimlig om inte

så mycket av hans verk handlade om att kartlägga de bakomliggande samhälleliga och själsliga

processerna. Den tillhörande förklaringen är inte alltid didaktiskt presenterad invid bilden, men

varje  bild  berättar  någonting  om livet  i  den  moderna  storstaden.  De  skilda  inslagen  och

108 Jag vill också ta tillfället i akt att, än en gång, påpeka samtidens underskattning av Berger. Böök, för att ta 
det hårdaste exemplet, avfärdar honom med orden: “Han har aldrig hyst några politiska eller sociala 
intressen”, ”och “[o]m samhällets struktur vet han ingenting” (Böök 1926, s. 56.). Hela detta avsnitt kan 
betraktas som ett argument mot Bööks och andras likartade omdömen. Berger må förbli förhållandevis 
opolitisk, men icke desto mindre rymmer hans verk en skarpsynt social och samhällelig analys. 

109 Den mystik och förundran som omger “det osynliga underverket” kvarstår. Hugo ber att bli presenterad för 
sina nya chefer, som han antar, Frazer och Chalmer. Men han blir utskrattad av sin kollega: “min unge vän: 
Frazer är död och Chalmer bor i New York, jag har själf aldrig sett någondera af dem. De ha ingen aning om
er…” (Y, 236). Återigen påminns vi om hur marknaden förefaller organiserad kring något slags abstraktion 
– elusiv och på avstånd.
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återkommande  motiven  skapar  ett  mönster,  vari  analysens  olika  delar  kan  utläsas  och

sammankopplas.  I  Hugos  omedelbara  anpassning  till  sin  nya  situation,  och  därtill  hans

själviskt överlägsna välbefinnande ligger en del av förklaringen till varför systemet med alla

sina orättvisor tillåts fortgå, på de utsatta massornas bekostnad. 

…....Lagerstedt  sätter  emellertid  fingret  på  något  signifikant,  då  han  anmärker  att  den

indignation som man kanske förväntar sig i samband med återgivningar av mänsklig misär

lyser med sin frånvaro. Bergers verk “färgas inte som hos flertalet tidigare svenska författare,

som  rört  sig  med  liknande  motiv,  av  en  mer  eller  mindre  bestämd  politisk-social  upp-

fattning”.110 Carl-August  Bolander,  som noterat  samma  sak,  hänför  toleransen  inför  orätt-

visorna  till  ett  vekt  drömmarlynne:  “han  har  ingen  kraft  till  den  stora  harmen,  äventyrs-

drömmen lockar och binder honom”.111 Min förståelse är att  Bergers verk, utan att  varken

kritisera  eller  skönmåla,  visar  upp  det  moderna  samhället  från  flera  sidor,  sådant  det  är.

Effekten blir särskilt tydlig i ovannämnda scen från Ysaïl, där huvudpersonen från ena dagen

till den andra förflyttas genom samhällsskikten. Men framförallt: massornas själlöshet, tillika

den  moderna  människans  reducering  till  maskin,  är  ett  återkommande motiv  i  den  vidare

diskussion om moderniseringen, som fördes i Bergers samtid, och som hans verk uppenbart

anknyter till. Idén att  “modernity is constituted by its machines, of which modern men and

women are merely mechanical reproductions”, fick bred resonans, i synnerhet på den civil-

isationskritiska  sidan  av  debatten.  Max  Weber  utmålade  den  kapitalistiska  ekonomiska

ordningen som en järnbur, ödesdiger för envar som föds in i dess mekanism.112 I hemlandets

offentlighet drev bland andra Strindberg, Bergers förebild, samma slags teser, och även där

begagnade man sig av mörk, teknologisk metaforik.113 Bergers böcker ska inte betraktas som

debattinlägg – han  “förkunnar inte, han blir aldrig högröstad”, som Lagerstedt summerar.114

Däremot råder ingen tvekan om att de förhåller sig, och med en viss grad av medvetenhet, till

omgivande och tongivande tankestrukturer. Något annat vore också underligt, i en samtids-

kontext där frågan de ytterst behandlar – modernitetens innebörd – var högaktuell. 

110 Lagerstedt 1963, s. 15.
111 Carl-August Bolander, Svenska diktare just nu. Litterära essayer, Stockholm: Björck & Börjesson 1915, 
         s. 180.
112   Berman 1982, s. 27, 29. 
113   Kylhammar 1998, s. 232ff. 
114   Lagerstedt 1963, s. 16.
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Kapitalismens fluiditet och paradoxer

Bergers  gestalter  brottas  ständigt  med  motsättningen  mellan  verklighet  och  dröm.

Omöjligheten att förena drömmen med verkligheten är det principiella livsproblem, som följer

hans protagonister genom hans litterära produktion. Och om man skulle utse ett enda centralt

ledmotiv  i  författarskapet,  vore  det  hägringen.  Därför  är  det  särskilt  anmärkningsvärt  att

drömmarna och hägringarna så ofta flyter samman med just pengar. Pengar tycks vara den

enda egentliga skärningspunkten mellan det hägringens och verklighetens skikt, som annars

löper parallellt med varandra längsmed Bergers verk. I övrigt sammanfogas nästan aldrig dessa

två medvetandeplan. Pengar är dock vad som kan förse de drömska personernas luftslott med

“fastare mark” (DL 240).

…....I  Drömlandets uppväxtskildring är  det  ett  utdraget  drama kring arvet  från en döende

släkting som blir föremål för drömmen; i de två Amerikaromanerna riktar den sig till Chicagos

finansvärld.  I drömmen om en egen förmögenhet,  förenas  Hugo med  andra  arbetslösa  på

läktarplatserna  kring  börssalen,  “detta  dagdrifvarnas  favoritgalleri”.  Bendel  &  Co’s titel

kommer från det firmanamn, som Helge i sina dagdrömmar ser skrivet på en gyllne skylt, fäst

på fasaden av en skyskrapa. “Hvarför detta Co. egentligen skulle vara med kunde Helge icke

direkt  förklara,  men  troligtvis  representerade  det  den  makt  som fattades,  den  att  realisera

drömmen” (BC 37). Han innehar förstås en läktarplats även i symbolisk mening: han tillhör

inte dem, som “med brinnande ögon och iskalla hjärnor” deltar i den “cyklonlikt” stormande

handeln på salens golv,  liksom han i vidare mening tenderar att hemfalla till  en betraktar-

position,  inför  en  modernitet  och  en  människotyp  som  han  inte  fullt  tillhör  (Y 98).  Här

juxtapositioneras på så sätt de dagdrivande åskådarna, utan agens, och börsgolvets finansmän,

med kapacitet att påverka hela världen, på ett sätt som understryker skiljelinjen mellan dem.

Dagdrivarna söker sig dit för att se på och drömma – en mentalitet som redan omöjliggör

drömmen – medan viljemänniskorna är där för att handla och påverka. 

…….Men en del av (den amerikanska) drömmens lockelse, ligger i det tillstånd av  fluiditet,

som  definierar  alla  skiljelinjer  i  Chicagobörsens  land.  I  dess  grundligt  individualistiska

ordning, där var och en har friheten att definiera sig själv och bli self-made, och där ingen står

skonad från marknadens nycker,  kan förhållanden ändras snabbt  (som exemplet  från  Ysaïl

ovan demonstrerar). Visst drabbas de fattiga hårt, men också de mäktigaste kapitalister, som

“allesammans börjat med två tomma händer” (BC 35), kan störtas och bytas ut på ett ögon-

blick. Helge har följt hur den ena efter den andra höjt sig från obetydlighet och anonymitet,

“som en skimrande guldfågel”, och  “plötsligt suttit där som millionär”. De har sedan  “åter
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slocknat och försvunnit, men det outgrundliga firmamentet bar ständigt nya stjärnor” (BC 36).

Allas utbytbarhet och alltings tillstånd av konstant rörlighet framställs  som, och godtas av

amerikanerna som, en livets lag. En “mr Carthy som samma dag förlorat nära en half million

dollars” i  börshandeln,  “uppgjorde i  ro och mak planer för aftonens pokerpartier”.  Ranch,

passageraragenten på ångbåtsfirman, har Helge sett  “störta på fem minuter fem familjer af

hans landsmän i olycka” (BC 40, 48). 

    Det  finns  otaliga  exempel  på  fallna  affärsmän,  som snabbt  ersätts  av  nya.  Novellen

“Bullock”, som bara nämnts kort tidigare, är en av de mest illustrativa i detta avseende. Som

ung tjänsteman har Bullock en “blick”, som tycks säga “smidig och smart som jag är kommer

jag nog långt /.../ i detta land i detta tidehvarf”. Självförtroendet visar sig befogat, då han en tid

senare  ingår  i  ett  extravagant  sällskap  av  män  “i  frackar  och  höga  hattar”,  vilka  dricker

“importerad champagne” och har “små buketter i knapphålen” (DU 151-152). Bullock roar sig

med eliten och hans lycka verkar vara gjord. Men sedan upphör han plötsligt att synas, och

glöms småningom bort. En regnig dag en tid senare, råkar jagberättaren, genom vars ögon vi

får följa Bullock, på honom i ett enkelt kafé. Till det yttre är han oigenkännlig: ”en mager

gestalt, utan öfverrock och drypande våt”, med regnvatten forsande ur “trasiga skor”. “Som jag

nu är”, klargör han, “är jag ’nere’, down som vi säga”. Men inte för en sekund betraktar han

sin situation som något mer än tillfällig, och självförtroendet är intakt:  “ruskigt, det medges,

aber  noch  ist  Polen  nicht  verloren!”  Vid  berättelsens  slut  är  han  återigen  “välbeställd

banktjänsteman” (DU 158,  162).  Här  låter  Berger  dessutom Bullock uttala  en replik,  som

kontrasterar den amerikanska ordningen till  det omodernt rigida Sverige:  “stjälper man där

öfver då är det slut, ohjälpligt – hva? Moraliskt död, ingen bättring tillåten…” (DU 162). Så

även  om det  amerikanska  samhället  generellt  tenderar  att  utmålas  som brutalt,  verkar  det

svenska, betraktat från den amerikanska tröskelsidan, oförlåtande i jämförelse.

* * *

Berger återkommer till och reflekterar kring kapitalismens paradoxala yttringar i många olika

sammanhang. Ett illustrativt exempel är natten då Helge står på taket av en skyskrapa, och ser

ut över staden med sina många elektriska reklamskyltar fästa på hustaken. “Takskyltarna tedde

sig som groteska varningar”. Han ser 

50



i  rad ett halft dussin af dem, hvilka i flammande eldskrift på natthimlen förkunnade orsak och

verkan. De tre närmaste /.../ annonserade ett viskymärke, en havannasort och ett köttextrakt. Men

strax bakom brunno tre andra ramar, hvilka buro orden Pepsin Gum, Castoria och Oat meal. Det

blev till en karaktäristik. Hvad som fördärfvades af de förra, botades af de senare. Först viskyn,

tobaken och matsurrogatet, sedan konstgjord matsmältning, hafrevälling och ricinolja.115  (BC 295)

Det blir till  en bisarr uppvisning av en mekanism i konsumtionssamhället,  och kan kanske

närmast kan betraktas som satirisk. Skyltarna är dessutom rörliga; oupphörligt pockande på

betraktarens uppmärksamhet “rullade [de] slocknande och tändande upp och ned. – Whisky –

Habana – Extract of Beef…” i en oavbruten cykel (BC 301). I Helges sinne tycks de belysa

något av systemets absurditet; de erinrar också om den tidigare frukostscenen och skildringen

av “konstorsråttornas” överansträngda hälsa. 

…….Ett annat inslag som visar upp kapitalismens effekter i ett likaledes egendomligt ljus,

utgörs av branden som bryter ut i Reuters spannmålssilos. Reuter är börsmannen som romanen

igenom försöker  sig  på  “en enorm spekulation”,  en vete-corner,  som ska göra honom till

”herre  öfver  världens  hvetemarknad”  (BC  17).116 En  kväll  utbryter  emellertid  en  jättelik

eldsvåda  i  hans  vetelager,  vilket  utgörs  av  ”ett  helt  komplex  af  elevatorer,117 höga  som

bergsfästningar”. Röken tycks  “växa milshög” i  “en oerhörd spiralpelare”, i det att Reuters

vete  “i  bländande  fyrverkeri  /.../  af  glödande  stjärnor  slungades  upp  mot  himlen,  för  att

därefter i ett praktfullt gnistregn falla som svarta sotkorn i den speglande floden”. Elden lyser

och hettar upp hela staden, och i brandkårens släckningsförsök förångas vattnet “till en dunst

långt innan det kunde nå murarna” (BC 337-338). Ännu en tid kan man skymta siluetterna av

de jättebokstäver som fordom betecknat tornens platser: “A, B, C, och D” – en Berger-typisk

detalj  som  gör  den  industriella  miljön  extra  påtaglig  (BC  344).  Ställd  mot  den  annars

oåterhållsamt  lyriska  återgivningen  av  eldsvådan,  är  det  också,  igen,  ett  exempel  på  hans

särpräglade  stil,  som bygger  på  att  kombinera  ett  romantiskt  bildspråk  med  ett  prosaiskt-

realistiskt innehåll. I folkmassorna som samlas för att titta på branden, finns det många som

antar att Reuter “här förlorade förmögenheter”. Man vill rent av se det som ett ”straff för hans

115 Wendelius noterar att “utomhusreklamen” haft sitt stora “genombrott” i USA strax före Henning Bergers 
ankomst till landet, och även att man helt nyligen börjat använda sig av ”illuminationstekniken” i reklamens
utformning. Det är bara ett av många inslag i Berger skildring, som visar på hans intresse för ny 
teknologiutveckling. Hans Chicago är, med Wendelius ord, “en skapelse av den moderna teknologiska 
kulturen” (Wendelius 1982, s. 23, 25).

116 Intrigen baseras delvis på ett verkligt försök till en sådan kupp, som utspelade sig i Chicago åren 1897-
1898. Reuters historiska förlaga var en börsman vid namn Joseph Leiter. Eldsvådan är fiktiv; i verkligheten 
bröts Leiters corner av en konkurrent (James E. Boyle, Speculation and the Chicago Board of Trade, New 
York: The MacMillan Company 1920, s. 69-71). En mer välkänd litterär återgivning av samma börshändelse
består i Frank Norris roman The Pit från 1909.

117 Den engelska termen grain elevator, som avses här, är ungefär liktydig med spannmålssilo. 
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förmätna försök, att göra sig till envåldshärskare öfver folkets bröd”. Men Helge, som sett

tillräckligt av börshandelns mekanismer för att veta bättre, lyssnar till dem med ett “sarkastiskt

leende”: för  “icke en cent förlorade Reuter, allt, spannmål, vagnar, murar och maskiner var

försäkradt och, om något, gjorde han en vinst, då det ej fanns fordon nog att transportera bort i

kontraktstid all hans hopade hveterikedom” (BC 337-338). På så sätt demonstreras hur den

kapitalistiska marknaden drivs av kontraintuitiva processer,  som verkar trotsa sunt förnuft.

Vetet, “den dyrbara varan, brödet, födan”, brinner upp, och om så inte skett, skulle det istället

“ruttna i elevatorer och tusentals lastvagnar/.../ på grund af båtbrist” (BC 23). Samtidigt går

dess ägare ur striden med vinst – och börjar planera ett nytt corner-försök, denna gång inom

ägg och smör. Återgivningen har visserligen ett cyniskt anslag, men som alltid hos Berger

skönjs  på  samma  gång  ett  mått  av  aktning.  Den  förmögne  börsmannens  oerhörda  makt,

uppifrån toppen av finansvärldens elfenbenstorn, är inte skildrad utan beundran, då han åter

“uppenbarade /.../ sig på de hvita marmorstegen från lyxbaren”, med “sin friska atletfärg och

det  fyrkantiga,  godmodiga  leendet”,  och  med  ett  entourage  av  “damer  i  strutsfjädrar  och

snöboor”  (BC 418-419).  Allt  sammantaget  är  skildringen  varken  en  kritik  eller  en  skön-

målning,  utan  en  bild  som  vill  förmedla  kapitalismens  motsägelsefulla  processer,  lika

förtrollande som de är förödande. 

Börsmotivet som existentiell analys 

Framställningen av kapitalismen utmynnar,  som vi sett,  med maximal slagkraft  i  Chicago-

börsen. Jag har tidigare visat hur aktiviteten på Board of Trade’s börsgolv jämställs med de

mäktigaste naturfenomen. Görlitzs  “osynliga underverk” (liksom så många av Stockholms-

skildringens inslag jämte deras amerikanska motsvarighet) bleknar och krymper till irrelevans

i jämförelse med det hänförande  “affärstemplet”, där  “ovädret rasade med åskor, blixtar och

skyfall”  och  inför  vilket  ”hela  affärsvärlden,  jorden  rundt,  bäfvade”  (BC 32,  371).  Börs-

skildringarna  är  utförda  med  en  sådan  färgstyrka,  att  man  knappast  ifrågasätter  huvud-

personens berusning. Berusningen består dels i ögonblickets starka intryck, och i vördnaden

som väcks, dels av framtidsdrömmarna som också väcks, om att en gång göra sig en egen

förmögenhet.  De  negativa  konsekvenserna  av  systemet  förskönas  på  intet  sätt:  tvärtom

påpekas på flera ställen hur “[h]ela världen” betalar “krigsomkostnaderna”, och framhålls att

”missväxt, hungersnöd, pest och krig äro börsens anförvanter” (BC 32). Det är alltså ingen
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hemlighet för Bergers protagonister, att systemet till  dels bygger på cynisk egoism, och att

varje offer som kan tänkas stå i vägen obarmhärtigt skördas. Jag vågar nästan föreslå, att de

långtgående förödande effekterna rentav ingår i det storslagna skimmer som omger  “affärs-

templet”.  De visar  att  dess makt  i  världen är genomgripande och tangerar det  mirakulösa.

Börsscenerna, och andra inslag som berör amerikansk kapitalism, ingår i Bergers upplevelse

av  “modern life as shot through with contradictory impulses and potentialities”.118 Och som

Berman beskrivit som utmärkande för tidig modernism, genomsyras skildringen likaledes av

“mixed emotions, awe and elation fused with a sense of horror”.119 

        Det är därför fullt befogat av Berger att gång på gång återkomma till detta motiv, att gång

på gång söka fånga essensen av det. Börsen erbjuder hos Berger en koncentrerad bild av de

krafter som definierar det moderna Amerika, och i förlängningen den moderna världen. Den

oavlåtliga flyktighet, som tycks genomsyra allt, framhävs som en fundamental aspekt av den

nya,  kapitalistiska  världsordningen.  En  individ  eller  ett  affärsimperium  kan  störtas  på  en

sekund. Den konstanta föränderligheten, osäkerheten, ger oss skäl att åberopa Marx kända fras

(och därtill titeln på Bermans bok): allt som är fast förflyktigas. Eller för all del den engelska

versionen, som semantiskt fångar det  flytande tillståndet:  all that is solid melts into air. På

börsgolvet  rasar  “två  tusen  vrålande  mäklare,  hvilka  skapade och  omskapade,  minut  efter

minut,  världspriserna på människornas viktigaste produkter” (BC 31). I  formuleringar som

dessa uppmärksammas också, förutom det hårresande tempot och tillståndet av konstant flux,

åter den oändliga distans som råder mellan affärstemplets bulletiner och de faktiska, konkreta,

livsnödvändiga  produkter  som kontrolleras  därifrån.  Börsens  signifikans  som  estetisk

representation och existentiell  analys av den moderna verkligheten antyds av Bergers upp-

repade försök, i anslutning till börsscenerna, att förmedla hur börsgolvet “liksom poängterade

hur allt i det stora landet var osäkert och blott bestod i nuets ögonblickliga moment” (BC 70).

Denna reflektion gör Helge i Bendel & Co, och lyfter därigenom uttalat upp representationen

till  ett  allmänt  plan,  till  en  bild  av  den  amerikanska  moderniteten  i  vid  mening.  Samma

betydelseplan löper mer eller mindre underförstått längsmed förtätade skildringar som: “denna

stormande klunga af två tusen personer, hvilka sins emellan på några timmar vinna och förlora

förmögenheter”,  och  “då  golfvet  öppnades,  hälsades  tjurarna  af  ett  härskri  /.../  som  kom

siffrorna att stiga och falla som en taskspelares kulor. Allt vacklade som ett skepp i sjögång,

marknaden var vild och nära paniken, fluktuationen fabelaktig och hvetet ömsade händer tio

gånger i minuten” (DU 62, BC 352-353). 

118   Berman 1983, s. 120.
119   Ibid., s. 120.
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      Om bilden av Chicagobörsen uppfattas som trevande (eller som av Wendelius obefogat

repetitiv  och överdriven),  är  det  för  att  Berger  verkligen trevar  –  efter  ett  språk som kan

beskriva den nya, moderna världen. Som jag varit inne på tidigare, finns ännu ingen etablerad,

skönlitterär vokabulär att ta till för en tidig modernist, dessutom den förste att skildra dessa

motiv på svensk prosa. Han trevar också, gång på gång, efter bildens betydelseplan, efter att

urskilja identiteten mellan de vilda börsscenerna och modernitetens existentiella betingelser.

Motivet kanske inte blir konstnärligt fulländat, men likväl åskådliggör det, och på ett litterärt

effektfullt sätt, den ofattbara föränderlighet och konstanta rörelse som definierar det moderna. 

     Vetebörsen blir på så sätt sinnebilden för modernitetens perpetuella nu och  “Amerikas

omskaparförmåga”, och för Chicago, staden där “nuets underverk föddes och lefde” (DU 84, Y

260). Andra inslag som kan ses i ljuset av modernitetens nya tidsmedvetande, där ett ständigt

omdanande  flux  har  avlöst  det  premodernas  stabilitet  i  människan  (yttre  och  inre)  för-

hållanden, är t.ex. de snabba växlingarna i sinnestillstånd, uttryckt i dess momentana projekt-

ioner på stadsmiljön, vilka växlar lika snabbt. Något av detta, summerat av Calinsecu som “det

nuvarandes uppror mot det förflutna”, yttrar sig också i Bergers boulevardism och dess bilder

av storstadens intensiva tempo.120 Trafikflödet  på de stora vägarna,  upplevt  från sätet  i  en

“auto”, blir till en metafor för den moderna människans villkor: “[s]tanna vi en sekund, tänkte

han, så blir det kollision – vi krossas…” (DH 169).121  

120   Calinescu 2000, s. 54.
121 En som krossas till följd av sin långsamhet i kapitalismens land, är den missanpassade gatuförsäljaren i 

“Utan arbete”; han investerar sina sista slantar i de “billiga statyetter af amiral Dewey, hvilka för fjorton 
dagar sedan varit på modet och sålts i massa”, men som “nu redan hunnit efterträdas af någon ny nycksak 
för dagen” och visar sig omöjliga att sälja (DU 68-69). 
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5. Människan: amerikanen och flanören

I  Resa  kring  svenska  parnassen inleder  Fredrik  Böök  avsnittet  om  Berger  med  följande

jämförelse med Heidenstam: “den ene hade farit i österled, den andre västerut, den ene hade

gästat  det  förflutna,  den andre framtiden och det  tjugonde århundradet”122 Liksom Sverige

balanserar på tröskeln mellan förfluten tid och framtid, modernitetens tröskel, balanserar det

också geografiskt mellan framtidslandet i väst och det ännu omoderniserade Asien. Även om

Böök förhåller sig oförtjänt avvisande till Bergers värv överlag, har han tagit fasta på detta

essentiella  hos  honom:  utvecklingsperspektivet,  upplevelsen  av  att  besöka  framtiden,  och

sedan skildra den för det eftersläntrande hemlandet. Det är motsatsen till  Heidenstams och

andra nostalgikers romantisering av det förflutna. Också Berger är i högsta grad romantiker,

men utan att för den skull plågas av förlustkänslor. I hans verk kan utan svårighet skönjas “den

gyllne gnista som till honom gått i arf från romantikens dar”, som det heter i “Ny romantik”,

där  flanören  vill  “vara  nyromantiker  och  gå ut  och  söka Äfventyret  midt  i  nuet  och  vårt

tjugonde århundrade” (DH, 8, 4). Som vi har sett, upprättar Bergers ett antitetiskt förhållande

mellan det svenska och det amerikanska. Det svenska och det amerikanska kan många gånger

översättas till  det gamla och det nya. Ingenstans uttrycks detta klarare än i människotyperna,

som utgör ämne för detta kapitel.     

      Framställningen av det nya, moderna samhället genomsyras av kravet på en ny typ av

människa. Den nya människan är av en typ som Bergers huvudpersoner aldrig är: handlings-

kraftig, effektiv och orädd, för att inte tala om känslokall, hänsynslös och egoistisk. Bergers

huvudpersoner med sina drömmande konstnärssjälar har ingen chans att sälla sig till den nya

tidens framgångsrika så länge de är kvar på fel sida om tidströskeln. Enda sättet att kliva över,

att med Bergers terminologi transformera sig själv till amerikan, är att klippa alla band till sin

bakgrund, sin känslighet och sina minnen, att stänga dörren till sina ideal och till det förflutna.

Klivet över tröskeln är på så sätt definitivt, slutgiltigt – kanske sorgligt, men nödvändigt. Den

typiska svensken, å andra sidan, utmålas som naivt godtrogen, och handikappas av sin moral,

sin pliktkänsla och lojalitet – den gamla tidens ideal. Dessa karaktärer blir ofelbart tillintet-

gjorda. Den svenska mentaliteten, för att inte tala om flanörmentaliteten, och den amerikanska

hör till motsatta sidor om tröskeln. Den som enbart geografiskt förflyttar sig till Amerika, utan

att också själsligt förflytta sig, är dömd till undergång. Metamorfosen som företeelse, det vill

122   Böök 1926, s. 52. 
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säga människans omvandling från  “svensk” till  “amerikan”, är ett av Bergers favoritämnen

(och ägnas här nedan ett särskilt avsnitt).

Amerikanen 

Det gamla och det nya förkroppsligas  av återkommande typer  i  Bergers persongalleri,  där

amerikanen  representerar  framtidens  människa,  den  moderna  människan.  Arketypen  för

framtidsmänniskan  är  den  store  finansmannen,  vars  porträtt  upprepas  gång  på  gång  med

samma definierande attribut. I Wendelius avhandling om Amerikabilden i svensk prosa ingår

en studie av  “amerikanen som litterär typ”. Han visar att det kring sekelskiftet rådde  “stor

enighet” bland såväl författare som resenärer om flera av amerikanens utmärkande drag, och

även att de “svenska yankee-skildrarna /.../ ingår i en tradition” som började ta form redan på

1850-talet. Bland annat Fredrika Bremers reseskildringar tycks ha varit tongivande. Prototypen

som  vid  Bergers  tid  (och  delvis  tack  vare  honom)  börjar  sammanfogas  till  ett  enhetligt

personporträtt är lång, smal och har skarpa drag, är effektiv och målmedveten, en kallblodig

realist som “vägrar att låta sig snärjas av ’ideal’ eller ’poesi’”.123  

       Lagerstedt tror sig ana en intention att beskriva ”avskräckande” bakom några av Bergers

mer osympatiska amerikanska gestalter, men kommer fram till att han “ändå inte förmått dölja

sin dragning till denna människotyp”.124 Jag avstår från att spekulera om författarintentionen,

men  kan  konstatera  med  Lagerstedt  att  skildringen  av  amerikanen,  och  i  synnerhet  den

framgångsrike, självsäkre affärsmannen, genomsyras av skräckblandad förtjusning och ett inte

så  litet  mått  av  aktning.  Amerikanen  blir  hos  Berger  en  metonymisk  representation  av

moderniteten, och har därmed drag som överensstämmer med både dess positiva och negativa

sidor. Den  “hyperenärverande och till sin högsta potens uppdrifna amerikanska ögonblicks-

brådskan”, som det heter i Där ute, är i högsta grad rysansvärd, för att inte säga hälsovådlig,

och blir på sikt den lyckade finansmannens död (DU 63). Men även om det finns gott om

potentiellt  avskräckande exempel, är gestalten på många sätt ett ideal,  en eftersträvansvärd

personlighetstyp som tar kontrollen över sitt egen liv. Detta anar Helge redan som tonåring i

Stockholm,  då  hans  amerikanska  dröm  börjar  ta  form.  Han  har  länge  haft  ett  passivt

förhållningssätt till livet, och hoppats på att hans lycka ska bli ett arv från familjens förmögne

släkting. Men i samband med beslutet att emigrera känner han sig “vaken och nykter och klar”,

123   Wendelius 1992, s. 2, 44-45, 56.
124   Lagerstedt 1963, s. 55. 
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han känner sig vara “en ny Helge Bendel, som skulle veta att ta sitt öde i egen hand och gå ut

och bort och blifva något eller kanske gå under”  (DL 327). Den amerikanska idealgestalten

som  en  sann  handlingsmänniska  är  någonting  som  Lagerstedt  framhäver,  men  även  den

mentala styrkan som krävs för att bära både med- och motgångar med sans.125 Han nämner

bland annat Bullock, som berörts tidigare i relation till fluiditeten i det amerikanska systemet.

Bullock är ett av de mest målande exemplen på den amerikanska mentaliteten förkroppsligad,

men även på hur Berger uttryckligen kontrasterar den mot den svenska (eller i det här fallet

den europeiska). Fallen från Chicagos toppskikt till dess botten, bibehåller Bullock ”den gamla

nonchalansen”  och hans  blick  är  lika  “obesväradt  öfverlägsen som förr”.  Då jagberättaren

råkar honom på ett kafé, uttalar trashanken följande eftertryckliga replik: 

Som jag nu är, är jag ’nere’, down som vi säga /.../. ’Gången’ är emellertid ett annat uttryck,

/.../ och ser ni det,  mr dutch eller  french eller hvad ni nu är, det är jag icke.  No sir, inte

ännu. Jag har lefvat som en galning det är sant och hur jag nu existerar vill jag ej säga för

att ej ta bort er aptit på vinglöggen. Men ändå, ändå finns det något kvar. Ryggrad, dear sir

/.../. Och ser ni, det är just det ni européer ha svårt att fatta. Hur fan kan en karl svina ned

sig och rulla i smutsen och så stiga upp igen – icke fastna, eh? (DU 159)

Bendel & Co utforskar personlighetstypen något mer ingående, och även huvudpersonernas in-

ställning till dem. Den hänsynslöse Reuter, som romanen igenom dominerar Chicagobörsen,

har ett  “Napoleonsansikte” i koherens med sin roll. Roth, Helges chef på fraktfirman, målas

med något mänskligare drag. Hans ”kloka och kalla hjärna /.../  rådförde sig med ett varmt

hjärta utan att låta hjärtat öfvertala på olämplig tid”. Helge  “högakta[r]” denne balanserade,

välanpassade man, som  “representerade för honom tillvaron i detta stora kompanis tjänst”.

Och hans metonymiska funktion dras än längre,  görs explicit,  då Roth i  Helges ögon blir

“linjen, båtarna, kraften – det hela. Och till sist blef han börsen, marknaden, omsättningen, ett

begrepp  som  betydde  tillvaron”  (BC  28).  Kort  sagt,  amerikanerna  är  kongeniala  med

moderniteten, och personifierar alla de egenskaper som den nya tiden kräver. Inte minst visar

sig detta i deras oberoende av traditioner och obundenhet till det förgångna. Wendelius har

listat ett antal vanor som utmärker den litterära typen: han arbetar i skjortärmarna, har fötterna

på skrivbordet, tuggar på en cigarr och så vidare, i “opposition mot traderad etikett”.126 Så är

fallet också hos Berger. Det märks dessutom på de snabbt skiftande sociala hierarkierna att det

är  nuets  sakläge  och  ej  bakgrunden  som  räknas  (som  till  exempel  i  Helges  momentana

125   Ibid., s. 52. 
126   Wendelius 1992, s. 64.
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förflyttning från utfattig dagdrivare till anställd ingenjör, eller i Bullocks ned- och uppresor).

Såväl  Lagerstedt  som Wendelius  har  redan  gett  en  utförlig  karaktäristik  och  med  många

exempel  på  hur  Berger  skildrar  amerikanen  som  typ,  varför  min  genomgång  här  får  bli

kortfattad.  Däremot har ingen av dem ägnat uppmärksamhet åt  den mest  intresseväckande

aspekten av Bergers olika människotyper och som även säger mer än de olika typerna var för

sig,  nämligen  metamorfosmotivet.  Först  några  ord  om amerikanens  motsats,  den  svenske

flanörtypen. 

Flanören 

Bergers  huvudpersoner  får  mycket  ofta  personifiera  en svensk och gammeldags drömmar-

mentalitet.  De uppvisar ett flanörartat sätt relatera till omvärlden, från deras sätt att röra sig i

staden till  deras interaktioner och reaktioner.  Hans protagonister är  betraktare av sina om-

givningar, och återger det betraktade med stor känslighet. Det finns genomgående ett intresse

för  stämningar,  dagrar  och  miljöer  som  avslöjar  en  skarp  uppfattningsförmåga,  och  ett

utvecklat sinne för det estetiska i varje situation. Med denna utgångspunkt är det lätt att se

varför hans författarskap brukar placeras in i den litterära dekadensens strömning, varför hans

verk har kallats flanörlitteratur och kategoriserats som impressionistiska.127 Han målar ofta upp

scener  visuellt  som tavlor  eller  som filmsekvenser,  varför  hans  skrivsätt  också  upprepade

gånger har kallats för både fotografiskt och filmiskt.128 Men framförallt är det livshållningen

som återges, sättet att relatera till omvärlden och jaget, arten av deras existentiella ångest, som

vittnar om hans rötter i svenskt 90-tal och sekelslutspessimism. Lagerstedt, som sätter likhets-

tecken  mellan  protagonisten  och  författaren,  ser  hos  honom  “intet”  alls  av  “utvecklings-

optimism. Tvärtom är pessimismen hans signum. Han kan beundra viljans män och denna

viljas livsyttringar, men den förnämsta hjälten i hans fiktionsvärld är hans desillusionerade,

viljesvaga alter ego”.129 Jacobson urskiljer en tendens hos Bergers figurer att  “hemfall[a] åt

127 Det ska sägas att långt ifrån alla svenskar tillhör flanörtypen. Det finns ytterligare en enhetlig bild av 
svensken som en arbetsam, hederlig och lojal människa – egenskaper som i USA översätts till naivitet. 

128 Berger var filmintresserad, så som han var intresserad av all ny teknologi. År 1998 dyker han upp i den 
filmvetenskapliga tidskriften Aurora. Det är en artikel av filmforskaren Jan Olsson, med rubriken “Den 
fördömde kinematografen”. Jag hänvisar till den för en utförlig genomgång av de filmiska dragen i Bergers 
prosa samt hur de omskrivits i receptionen. Berger skrev till och med ett manus för Svenska Biografteatern, 
som i slutändan dock inte blev till en filmproduktion (Jan Olsson, “Den fördömde kinematografen”, Aurora.
Filmvetenskaplig tidskrift, 4, 1998:2-3). Också Borg har kommenterat hur hans “[s]cener och interiörer 
staplas på varandra som i en stumfilm”, och skriver att det är “symptomatiskt att Berger var en av de första 
svenska författarna att skriva för filmen” (Borg 2011, s. 202). 

129 Lagerstedt, 1963, s. 233-234.
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fatalistiska betraktelser”, men framhäver att den övergripande sensmoralen ligger i en tro på

viljemänniskan, och förmågan att resa sig ur viljeförlamningen. Jacobson har dessutom tagit

fasta på detta viktiga för förståelsen av Bergers flanörer: [o]m man tar begreppets innebörd

ordagrant måste det erkännas att det flaneras mycket”, men det är nästan alltid av nödtvång, då

de är arbetslösa och många gånger förtvivlade, och på något sätt måste fördriva sin tid.130 

     Bergers (ofrivilliga) flanörfigurer kännetecknas av passivitet,  och av ett  odeltagande i

förhållande till den omvärld de observerar. De tycks befinna sig i ett stillastående, utanför det

annars  höga tempo som karaktäriserar  storstadsmiljön  med dess  “omåttlig[a]  verksamhets-

iver”.131 Det är betecknande att de så ofta dras till läktarplatserna kring det stormande börs-

golvet.  Stillaståendet  är  både  bokstavligt  och  bildligt;  de  flanerar  sysslolöst  längs  gatorna

medan staden rusar i en oerhörd hastighet omkring dem, och de förmår inte den egna, efter-

längtade rörelsen uppåt längs samhällsstegen. Denna position åskådliggörs till exempel i “Utan

arbete”,  där den orörlige betraktaren tar  in  sin omgivning,  skildrad med Bergers intensiva

storstadsprosa:

Jättestora lastvagnar, dragna af ända till fyra par kraftiga hästar /.../, korsade vägen för tjogtals

elektriska spårvagnar och öfver alltsammans ångade luftbanans tåg rasslande och hvisslande fram

och tillbaka och tusentals människor stego upp och ned för trapporna till stationerna. Alla hade de

bråttom, alla hade de något att göra – de hade arbete! (DU 71-72)

Men även om såväl orsaken som inställningen till det egna flanerandet skiljer Bergers flanörer

från dekadensens ärkeflanörer, förenar upplevelsen av stillastående dem med övrig nordisk

dekadenslitteratur. “Ett har de [flanörförfattarna] alla gemensamt”, kan Ahlund konstatera i sin

studie:  “en  pessimistisk  grundstämning  och  en  tendens  att  gestalta  denna  pessimism  i

passivitetens och stillaståendets former”.132 Lagerstedt anser att Bergers figurer uppvisar  “en

fullständig brist på initiativ, och däri ligger nog en övertygelse om det fåfänga i all strävan, en

destruktiv illusionslöshet”.133 Därtill uppvisar de ofta dekadentens melankoli och rotlöshet i

tillvaron, liksom själslig (och som emigrant även bokstavlig) hemlöshet.134 Redan som ung i

Stockholm “såg sig [Helge] kring med främmande ögon – rådvillt, hjälplöst. Skulle han alltid

130 Jacobson 1961, s. 226.
131 Lagerstedt 1963, s. 177.
132 Ahlund 1994, s. 197. Han har dessutom visat att medusasymboen – som också förekommer hos Berger – 

förutom känslan av fasa och förintelse också används för att förmedla just en upplevelse av förlamning och 
deterministisk livsångest. 

133   Lagerstedt 1963, s. 68.
134 Det beskrivs i Bendel & Co som “den förfärliga känslan af ensamhet, af att vara utom, af att icke mer äga 

hvarken fädernesland eller språk. /.../ Amerikan blir man ju aldrig, och hör icke till landsmännen heller. Vad 
är för resten en ‘svensk amerikan’?” (BC 89)

59



känna sig så barnsligt nedslagen, sentimental,  på orätt plats?” (DL 167). Han upplever sig

alienerad från det omgivande livet och sina närstående, en ihållande splittring mellan sig och

världen. Han tycker till  exempel att  han själv och fadern  “talade olika språk” (DL 119).135

Bergers  flanörer  (primärt  Hugo  i  Ysaïl,  innan  han  får  sitt  ingenjörsjobb,  och  Helge  i

drömlandstrilogin) har på så vis ett synligt släktskap med andra från svenskt sekelslut, som vi

känner  dem genom exempelvis Söderberg.  Den unge Helge har  likheter  med både Martin

Birck och doktor Glas i sin utanförposition och livsångest; “[n]ej, tänkte Helge, gud vet’ hvar

jag passar! I botten på Norrström möjligen” (DL 179). Däremot saknar Bergers flanörer den

söderbergska äckelkänslan för livet,  och deras utanförposition är ofrivillig,  medan den hos

Söderberg utgör en livshållning. 

* * *

Även om också Bergers protagonist står avsides, står han inte bortvänd. Detta är en avgörande

skillnad mot såväl Huysmans som Söderbergs mer renodlat dekadenta gestalter. Hos Berger

söker flanörerna ständigt hitta sätt att ansluta sig till den omvärld de observerar – deras strävan

står i motsatsförhållande till impulsen att distansera eller rentav isolera sig från omvärlden. I

termer av Jörngårdens tidströskel, vill de inget hellre än förmå klivet över, att tillhöra Amerika

och delta i framtiden. Hugo (Ysaïl) brinner av längtan att vara “därnere [på börsgolvet] i den

tjutande skaran” (Y 98). Helge (Drömlandstrilogin) skattar högt sin lilla silverbricka, som ger

honom tillträde  till  Board  of  Trade  på  Roths  uppdrag,  och  känslan  av  att  vara  delaktig  i

“underverket”: “han var icke vanlig galleriåskådare; han spelade ju själf med, visserligen bara

som en mycket underordnad statist – men ändå!” (BC 33). 

……Berger  skapar  en  intressant  effekt  då  han  att  tar  människotypen  från  skandinavisk

dekadens och placerar honom i Amerika. Svensken hör inte hemma i sitt nya sammanhang, är

tragiskt  missanpassad  till  den  brutala  verkligheten.  Carl  David  Marcus  anser  i  sin  artikel

”Henning Berger. En nordisk impressionist” (Nordisk Tidskrift 1925) att det “mest värdefulla i

Bergers konst” är just ”sammanstötningen  mellan ett svenskt drömmartemperament och den

amerikanska  människotypen,  dollarmiljonären,  som bygger  skyskrapor,  jättebåtar  och  järn-

vägsnät från hav till hav, hajen, som slukar konkurrenter för att vara nummer ett”.136 Det är

135 Som fyrtioårig direktör består “förnimmelsen af omätlig ensamhet, tomhet och främlingsskap. Det var som 
hörde han ingenstans hemma” (FM 40). Känslan verkar i princip vara oberoende av de yttre 
omständigheterna. 

136   Marcus 1925, s. 506.
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också en sammanstötning mellan Bergers litterära bakgrund, svenskt 90-tal, och det nya seklet,

där motsatsernas egenheter belyser varandra. Brottet mellan det gamla och det nya är tecknat

med stor skärpa; men insikten om vad den nya tiden kräver är inte nog. Att internalisera det

nya,  att  till  sitt  väsen  uppgå  i  framtidens  anda  och  frigöra  sig  från  den  gamla,  svenska

mentaliteten,  utmålas  som  en  prövande  och  tämligen  extrem  psykisk  process.  Tiden  har

sprungit ifrån svensken, som tyngs ned av sin romantiska konstnärssjäl lika mycket som av sin

nedärvda,  förlamande  pessimism.  Han  saknar  Bullocks  självförtroende,  nonchalans  och

“ryggrad”, allt det som är utmärkande för den amerikanska människotypen – egenskapen att

“icke fastna”. Någonting livsnödvändigt ”som fattades honom och tusentals likar”, reflekterar

gatuförsäljaren i  “Utan arbete”,  “var hvad amerikanerna värderade högst hos en man och i

slangspråk benämnde  cheek. Den hänsynslösa bara-gå-på-djärfheten, som vet af inga hinder,

själfbevarelseegoismen” (DU 78). Oförenligheten mellan den mentalitet som de har medfödd,

och  den  mentalitet  de  vill och  försöker  ansluta  sig  till,  aktualiserar  den  djupgående

personlighetssplittring, som Berger så ofta återkommer till och som han tydligast åskådliggör i

sina metamorfosskildringar. 

Metamorfoser 

Hugo i Ysaïl och Helge i drömlandstrilogin är två belysande exempel på Berger-flanörer, som

emellertid  inte  kan  kallas  “sanna”  flanörer.  (De  båda  karaktärsporträtten  har  mycket

gemensamt, en identitet som också antyds av deras likartade namn.) Det är i synnerhet ett ut-

märkande drag i deras temperament, som är av intresse för Bergers metamorfoser. Detta drag

visar sig bara vid särskilda och sällsynta tillfällen; den förlamande passiviteten kan förbytas i

ett plötsligt uppblossande – av en häftig impuls, eller en aggressiv handling. 

……Hugo genomgår  en  sådan  tillfällig  förvandling  i  och  med  raserianfallet  som drabbar

honom, då en berusad bedragare till läkare står i begrepp att ta sig an en sjuk, fattig liten flicka

på hans  boardinghouse (se  “Lilla Lisa” i  nästa kapitel).  Plötsligt  “flammade [det]  rödt för

Hugos ögon” och hans  “hjärna glödde”. I ett oväntat brott från “dådlösheten” och “likgiltig-

heten” som i övrigt råder över hans person, kastar han sig fysiskt över humbugläkaren och

slungar  ut  honom på gatan.  Under  angreppet  känner  han,  till  sin  förvåning  och inte  utan

tillfredsställelse,  “en jättes krafter växa i  sina muskler”,  och när han släpper sitt  offer,  går

denne  därifrån  “hundundergifvet”.  Det  handlar  alltså  om  en  dramatisk  omkastning  i
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maktförhållanden för Hugo som annars saknar agens och aldrig har ett övertag, inte ens över

sin egen livssituation. Under sin temporära förvandling känner han styrka istället för svaghet

och grips av engagemang och handlingskraft,  istället för passivitet och drömmeri. När han

sedan  inser  vad  han  gjort,  “smålog”  han  och  säger  till  sig  själv:  “[j]ag  håller  på  att  bli

amerikanare” (Y 23, 145-147). Scenen ges därmed en proleptisk innebörd i narrationen om

Hugos slutliga förflyttning från flanör till  ingenjör.  Då han långt  senare fått  sin plats  i  de

luxuösa  kontorslokalerna  hos  Frazer  & Chalmer,  tycker  han  “sig ha genomgått  en hemlig

gradrecipiering /.../, han var ej längre arbetslös, ej svensk, han var amerikan”. Han känner sig

ha  “nytt lif och endast vakna intressen.  Det fanns ej längre sagor och drömmar, och skulle

någonsin fantasien tagas  i  anspråk af  hans ritarhjärna,  så  skulle  den dock vara af så  pass

substantiell natur, att den kunde omsättas i klingande valuta”. Hans romantiska karaktärsdrag

tillhör det gamla, obsoleta; i Amerika har sådana stämningar ingen plats. Det måste ersättas av

realism, effektivitet, framstegsanda.  Sina landsmän  “betraktade [han nu] medlidsamt, nästan

med förakt”, och i deras närvaro bemödar han sig om att dölja sin svenska brytning (Y 230,

256). Han tillhör inte längre dem, något som också markeras av namnbytet från Nordling till

Northing. 

        I Helges fall sker någonting liknande i den tidigare omnämnda scen, där han blir vittne till

våldsamheter mellan Chicagos ordningsmakt och gatudemonstranter. Det är anmärkningsvärt

att han finner sig sympatisera med den brutala maktutövningen mot den protesterande massan,

och därtill  med verklig  inlevelse.  Han  “såg  sig  /.../  som polislöjtnant  utpekande de  svaga

punkterna” och  “själf  med öfverväldigande brutalitet  klubbande ned alla  hinder.  –  Platsen

rensad på tio minuter!” Han kan visserligen, nästan simultant, sympatisera med “de olyckliga,

utsvultna arbetslösa”; vad han känner är “sin gamla dubbelperson deltaga i kampen” (BC 61,

62). Hans  “gamla dubbelperson” åsyftar hans egen personlighetsklyvning, som följt honom

sedan  uppväxtåren  i  Drömlandet.  Han har  länge  känt  sig  vackla  mellan  sin  längtan  efter

handling å ena sidan, och sin läggning för drömska stämningar och resignation å den andra.

Beslutet att resa till Amerika springer ur handlingsviljan, och ter sig som ett försök att rycka

sig loss från det svenska sekelslutet – det skulle kanske kunna betraktas som ett utslag av

Bergers ryck mot tiotalet. 

     Helge blir strax varse, att den geografiska förflyttningen inte är nog, då han till sitt inre

ännu sitter fast i det gamla. Arvet är ett hinder som inte är lätt att övervinna. Han finner, kort

sagt,  att  problemet  med  hans  “dubbelperson”  i  högsta  grad  kvarstår.  I  tumultet  under

upploppet, i det att hans inre konflikt spänner dubbelheten till sitt yttersta, grips han så av “ett

raserianfall”, som  “gaf utlopp åt alla hans inneboende blandade och sammansatta förnimm-
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elser”. I en scen som påminner om den med Hugo och humbugdoktorn, men mer eskalerad, tar

han  “närmaste man /.../ med båda händer om halsen, skakade honom hit och dit så att han

blånade, slog en annan med knytnäfven midt i ansiktet, sparkade och puffade, bet, slet” (BC

64). Hans våld är urskillningslöst, utlöst av konfrontationen med sin egen personlighetskris, då

upploppsscenen ställt splittringen och omöjligheten till förlikning på sin spets. Däri ligger en

viktig skillnad jämfört med Hugos riktade våld, utlöst av den mer konstruktiva impulsen att

skydda ett försvarslöst barn. Helge lyckas heller aldrig genomföra den slutgiltiga förvandling

som Hugo gör, utan beslutar istället att resa tillbaka till Sverige. Men inte heller en återresa

kan lösa hans kris, när han en gång upplevt och berusats av den andra tröskelsidan: ”[h]an var

icke mer densamma” som innan utvandringen.  “Man trifs inte sen man fått blodad tand här.

Man duger inte hemma – eller rättare: hemma duger icke” (BC 367). Det vill säga, man har

inte längre som valmöjlighet att återvända till det förflutna, sedan man gästat framtiden – man

kan återvända i fysisk mening, men själsligt är man dömd till hemlöshet. 

      Alternativet till hemlöshet eller undergång, är att som Hugo fullborda den förändring av

sitt innersta som Amerika kräver. Processens avgörande snitt skildras i en stillsam scen, då han

vinkar av en bekant som ska återvända till hemlandet. Själv ser han sig som ”död för den där

andra sidan”, och drabbas för ett ögonblick av sorg “som krympte hjärtat våldsamt samman,

som kramadt av en fruktansvärd hand” – men han ger inte efter, utan samlar sig snabbt, och

lämnar hamnen. “Nu är sista förtöjningen kastad, sade han. Han sade om frasen flera gånger,

men visste ej hvarför” (Y167-168, 169).           

...….Här  fångar  Berger  en  essentiell  del  av  tröskelupplevelsen:  den  att,  som  Jörngården

skriver,  “vägen tillbaka är stängd”.137 Att  klippa med sitt  arv är  en nödvändighet,  och när

tröskeln en gång passerats, är förlusten definitiv. Sverige liknar för Hugo  “något imaginärt,

något som man i barndomen visste fanns, men sedan förlorat tron på” (Y 168). Förändrings-

processen ter sig som “en organisk operation”, där arvet, “en bortskuren lem /.../ ersatts af en

mycket starkare,  om ock konstgjord” (Y 261).  I  slika ordalag tecknas förlusten,  men utan

någon djupare sentimentalitet. Det ligger snarare en känsla av acceptans över skildringen, och

kanske, även, en försiktig frihetskänsla. Upplevelsen av att kasta den “sista förtöjningen” bär

på  löften  om  lösgörande,  och  nya  möjligheter.  Berger  gör  aldrig  något  stort  nummer  av

förlustkänslan,  den  som i  så  stor  utsträckning  färgat  svenskt  sekelskifte,  och  som annars

tenderar att vara nära förknippad med tröskelbegreppet. 

      Som de anförda citaten redan har antytt, blir “svensk” och “amerikan” begrepp som inte

längre avser etnicitet eller ens bakgrund. Det blir istället ett sätt att kategorisera människor, en

137 Jörngården 2012, s. 11.
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uppdelning efter mentalitet, som bestäms av vilken tröskelsida de tillhör. Flanörerna blir till-

fälligt amerikaner under sina eruptioner av handling, då deras svenska hänsyn och känslighet

sätts ur spel. På längre sikt genomgår de en, som det heter redan i Drömlandet, “stålhärdning i

den böjliga känslomassan”, en process som intensifieras i och med att de exponeras för den

amerikanska världen (DL 378).  Tillsammans med arvet  och bakgrunden,  måste  de,  för  att

fullborda sin metamorfos, lämna bakom sig känsligheten, andligheten, romantiken, och frigöra

sig  från  dekadensens  pessimistiska  klangbotten.  Enligt  samma terminologi  är  den svenske

Samuel Wikert, i  “Samuel Wikerts succés”, redan amerikan då hand landstiger i New York,

med  en  “blick  /.../  lika  trotsig”  och  ett  “hjärta  lika  kallt  som  någon  af  de  brådskande

infödingars, hvilka ilade förbi honom”. Han röner lysande framgångar, blir en mäktig börsman

som, i kontrast till flanörerna i sina åskådarpositioner,  “trängdes /.../ där midt i en vansinnig,

tjutande, brottande, viftande massa af köpande och säljande män”. “[D]et torde”, kommenterar

berättaren,  “vara tvifvel underkastadt om han ens minnes sitt modersmål” (DU 56, 62, 59).

(Framgångens pris är dock högt även för Wikerts, som liksom alla i Amerika är underställd

den nedbrytande “ögonblicksbrådskan”. Han drabbas av alltmer frekventa panikattacker, och

dör en dag av hjärtinfarkt i sin kontorsstol.) 

      Innebörden av att transformeras från svensk till amerikan, att flyttas från det förflutna till

nutiden  och  från  romantik  till  realitet,  sammanfattas  effektfullt  i  den  korta  novellen  “En

nykommen”. Emigrantens ögon, när han stiger i land, “lysa vänliga och blå som ett barns” och

hans manér är  “öppet och hjärtligt”. När vi återser honom efter två år är  “dragen /.../ hårda,

blicken blå och kall”. “Ah”, tolkar jagberättaren, “nykomlingen var ej nykommen längre. Om

tio år skall han äga hundra tusen dollars” (DU 84, 88, 90).
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6. Undergångskänslor

Den här uppsatsen har hittills fokuserat, till övervägande del, på det i Bergers författarskap

som tillhör  undergångens motsats,  och  som visar  hur  han inte är  dekadent:  utvecklingens

underverk,  i  några av dess manifestationer.  Det är dags att  vända blicken till  dess motpol,

nämligen  de  undergångsstämningar  som  också  förekommer  i  mycket  stor  utsträckning.

Bergers  litterära  ursprung,  det  svenska  sekelslutet,  träder  i  kraft  på  ett  ovanligt  och

iögonfallande sätt,  då den dekadenta,  sekelslutspessimistiska hållningen placeras  mitt  i  det

hänförande moderna, i Chicagos framstegsanda. Pessimism och uppgivenhet är, som jag redan

givit  ett  par  exempel  på,  vanliga  följeslagare  till  Bergers  protagonister.  Dessa  stämningar

skapar  en  skärande  diskrepans  mot  den  (mer  eller  mindre  simultana)  berusningen  inför

moderniteten. Hos läsaren ger det upphov till  en viss friktion, som nog har färgat av sig i

receptionshistoriens  svårighet  med  att  bestämma  Bergers  grad  av  Amerikakritik  kontra

Amerikakärlek. Det finns, till exempel, ett antal återkommande, konkreta bilder av mänsklig

undergång  till  följd  av  modernitetens  framfart.  I  nästa  kapitel  ska  jag  diskutera  de

narrationerna närmare; det innevarande kapitlet ska behandla stämningar av undergång, och de

relaterade dragen i huvudpersonernas mentalitet. 

       De av Bergers protagonister som tillhör flanörtypen (men dock aldrig är några tvättäkta

flanörer) tycks till sitt väsen tillhöra en annan livshållning än den de  vill tillhöra. Tydligast

förhåller det sig så för hjälten i Drömlandstrilogin, Helge Bendel. Hans grundstämning är till

stor  del  pessimistisk,  och  besvikelsen  framstår  som ett  livets  ofrånkomliga  faktum.  Inom

honom bor en åldrad man, som ständigt tar ut desillusionen i förskott, medveten om att varje

förhoppning,  varje  dröm,  enbart  är  självbedrägeri.  Det  finns  en  städse  närvarande  röst  i

berättelserna, som är medveten om detta och ständigt påminner därom (det är inte alltid tydligt

huruvida  den  härrör  från  narratorn  eller  Helge  själv).  I  Drömlandet  omnämns  ibland  den

gryende drömmen om Amerika som “själfbedrägeriet”, eller som en “jakt efter nya bubblor”

sedan hoppet om den rike släktingens pengar dött (DL 378, 387). I samma roman känner sig

den tonårige  Helge ha något  “i  blodet,  i  ådrorna,  som sade  att  han  icke  var  så  ung,  icke

oerfaren, utan en gammal, ganska sekelerfaren herre med skepsisarf  i stället  för namn och

pengar, och den tog bort och ref ned illusionerna i samma nu som han byggde dem”  (DL

324).138 Det vill säga, precis som den romantiska ådran (“den gyllne gnista som till honom gått

138  I Ysaïl finns ett liknande mönster. Det följande är Hugos reaktion på beskedet om anställning: “hastigt 
efterträddes lyckoglädjen af en strupsammansnörande ångest, och han sade till sig själf att det hela var 
endast en chimär, den vacklande grunden för en korthusbyggnad” (Y 227).
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i arf från romantikens dar”), upplevs den sekelslutströtta läggningen som medfödd – han har

den i blodet – som ett arv som inte kan väljas bort (DH 8). Det innebär att båda dessa drag,

pessimismen och romantiken, betraktas som en produkt av en förfluten tid, och i och med det,

som  en  motsättning  till  det  framtida  och  moderna.  Idén  om  att  pessimismen  och

undergångsaningen är nedärvd,  visar dessutom att  den yttre handlingen,  som i och för sig

präglas av desperation och många motgångar, inte är ensam källa till dessa stämningar. De

vore av mindre intresse för den här uppsatsen om de inte utmålades som en inneboende del av

gestaltens väsen. Desillusionen blir än mer smärtande ofrånkomlig, när alla konkreta ting fallit

på plats, såsom Helge önskat dem: “[ä]r det verkligen jag som har det så bra – ändtligen!  –

men ack, till så liten båtnad?” (FM 28) Detta yttrar Helge ett tiotal år efter Chicago-tiden. Då

han som fyrtioårig direktör har tillskansat sig livets alla bekvämligheter,  har en våning på

strandvägen och en villa i skärgården, kvarstår samma grundläggande existentiella ångest.139  

Förgängelse och död

Helges  pessimistiska  grundantagande  återspeglas  i  en  linje  av  dödsmetaforik,  som  ligger

invävd i romanerna. Berger använder sig här av höst och ålderdom som motiv för att framkalla

en stämning av förgängelse och död. Jag har redan citerat Helges tankar om sin inre, åldrade

man. Också i Ysaïl är höstmotivet närvarande; Hugo känner det ”som vore lifvets höst redan

nära, som tillhörde han hösten, vore ett höstens barn” (Y 178). Under en introspektiv stund,

vid sin dagbok, sammanfattar han sitt liv för sig själv;  “det har alltid förekommit [honom],

som var det en historia om hösten. Det vill säga, om den opoetiska delen af hösten, om den

höst,  som,  oberoende  af  ålder,  finnes  i  lifvet”.  När  han  färdigställt  dagboksanteckningen,

tycker han “sig stirra på sitt eget liktal” (Y 191, 192).

       På så vis placerar han sin känsla i motsats till det “poetiska”, som kanske ska förstås som

en hänsyftning till det tidigare diskuterade romantiska draget, som yttrar sig i det drömska

temperamentet  och hänförelsen inför  det  stämningsfulla  och storslagna.  Uttrycket  “gyllene

gnista”,  den  som  protagonisten  i  “Ny  romantik”  nedärvt  från  “romantikens  dar”,  har  en

påtagligt positiv  och livfull  associationspotential,  i  kontrast  till  det  dystra bildspråk – som

visserligen ofta är nog så poetiskt i sig – vilket används i skildringen av undergångskänslorna.

Men dessa känslor, som tynger ned och förlamar, står också i motsättning till det eftertraktade

139 Idén om att drömmen inte tål att realiseras känner vi igen från andra dekadenta författare från samma tid, 
inte minst Söderberg. 
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“amerikanska”: skärpa, handlingskraft och framåtanda. Oförenligheten av dessa tre poler, det

vill  säga  den  romantiska  gnistan,  undergångskänslan  och  det  amerikanska,  visar  att  den

grundläggande  kluvenheten är mindre lättgriplig än man till en början frestas tro. En viktig

nyans tillförs den övergripande dikotoma splittringen mellan romantiskt  och reellt,  då den

kompliceras av detta tripolära motsatsförhållande. Trots det kvarstår förhållandet att (båda) de

medfödda egenskaper som framhävs hos huvudpersonerna, på olika sätt står i vägen för ett

inträde i den nya tiden. Därmed verkar det rimligast att betrakta dem som två undergrupper av

det svenska arvet.  Arvets  plats i svenskarnas sinne försvårar, som metamorfoserna har visat

oss, övergången från flanör till amerikan. 

       För att återgå till dödsmotivet – och dröja vid Ysaïl – förekommer det dock inte enbart

som en oberoende aning i Hugos medvetande. Det tematiseras också i den yttre handlingen,

kanske mest synbart i  “Sagan om lilla Lisa”. En kväll på sitt  boardinghouse träffar Hugo en

fattig svenska och hennes lilla dotter Lisa. Barnet ber att få höra sagan om Tummelisa, och

Hugo återberättar för henne H. C. Andersens saga, improviserande de delar han inte kommer

ihåg. Han avslutar den med att  Tummelisa,  sedan hon fått sina vita vingar,  “flög rakt in i

sällhet och ljus” – en ändring som, visar det sig, förebådar barnets snara död (Y 87). I ett

kapitel som bär rubriken “Sagan om lilla Lisa”, skildras hennes hastiga insjuknande. Hugo såg

“de små aftärda händerna vildt famla öfver det nötta täcket, hörde den sönderslitande hostan”.

Bilden av mänsklig misär förstärks av att modern,  “den stackars gatflickan” blir utom sig av

förtvivlan, som hennes panikattack en dag i matsalen illustrerar. Samtidigt får vi antydningar

om att Hugo bär på en egen dödslängtan, som då han, strax efter att Lisa avlidit, “önskade att

han som lilla Lajsa /.../ nu var riktigt borta” (Y 138). Modern dränker sig samma kväll i Lake

Michigan, längtande efter sina egna sagans “vita vingar”. Skildringen av hennes undergång är

lika delar rörande och rysansvärd, med  “all slags orenlighet” flytande i vattnet:  “från döda

råttor till skalen af apelsiner” – där “var korkar, spån, papper och allt som en stor stad dagligen

ger ifrån sig”. Det är nu hon som benämns “lilla Lisa” (Y 158-160).140 På så sätt flätas döds-

motivet in i flera led. ”Lilla Lisa” blir ett emblematiskt namn, som Berger flyttar i turordning

från  sagogestalten,  till  barnet,  till  modern,  och  som  signifierar  förestående  lidande  och

undergång. Mänsklig undergång i fattigdom är en av de återkommande narrationerna i Bergers

verk. Denna typ av berättelse – varav den här återgivna tillhör de mest gripande – ingår i ett

140 Det är värt att notera, att beskrivningen har ett samtidigt sagolikt plan. Stadens ljus gör att “vattnets 
vidgande ringar skimrade i regnbågens färger” och “[b]ananasskalen blefvo till guldglänsande båtar, hela 
flottiljer, som drefvo ut att möta prinsessan” (Y 160-161). Som två olika manifestationer av arvet, 
konvergerar ibland undergångsstämningen och den “gyllne gnistan”, medan båda är oförenliga med det 
amerikanska. 
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mönster  av att  framställa  den moderna storstaden som  “förgörande”,  som en best eller  en

maskin som slukar människooffer i stor skala. 

Medusas skeppsbrott

Claes Ahlund har visat hur, inom den nordiska sekelskifteslitteraturen, bilden av Medusa fram-

trädde som en “skräcksymbol” för tidens “frustrerande och förlamande dekadensupplevelse”.

Symbolen kan många gånger kopplas till fasan inför den upplevda tidskrisen, rädslan för den

okända  avgrund,  vid  vars  rand  människan  fann  sig  när  gamla  ramar  och  referenssystem

staddes  i  upplösning.  I  sammanhang med darwinismens  popularisering  (med sina  “social-

darwinistiska utlöpare”) tenderade skräck- och undergångskänslan att leda till en determinis-

tisk,  om  inte  fatalistisk,  livshållning.  Viljans  förlamning,  likgiltighet  och  passivitet  blev

utbredda reaktionsmönster. Det var, skriver Ahlund, “mycket vanligt att sätta Medusas huvud i

samband  med  /.../  determinism”,  och  att  hon,  med  sin  skräckinjagande  uppenbarelse  och

förstenande blick, blev en företrädare för olika “förlamande makter i tiden”.141 

       Symbolen dyker upp även hos Berger, om än i en förskjuten form. I Drömlandstrilogin,

hemma hos den avskyvärde farbror Larsson – som jag tidigare omnämnt som Helges rike

släkting  –  hänger  ett  oljetryck  av  Géricaults  “Medusas  flotte”  (i  romanerna  benämnd

“Medusas skeppsbrott” (DL 116)). Det vill säga, på det manifesta planet signifierar namnet

Medusa här det franska skepp, La Méduse, som förliste på Atlanten år 1816. Namnet är icke

desto mindre symbolladdat, med sin omedelbara association till mytens vidunder. Men med

den tragiska historien kring det verkliga skeppsbrottet i åtanke, får bilden ännu en dimension.

Då livbåtar fattades, tvingades ett hundratal besättningsmedlemmar rädda sig till en flotte. De

drev på havet, övergivna av omvärlden, i tretton katastrofala dagar. Skador, svält, drunkning,

mord, självmord och kannibalism efterlämnade enbart femton personer att räddas ombord på

ett mötande skepp (varav ytterligare fem avled strax efteråt).142 Målningen föreställer denna

grupp (samt några redan döda kroppar) på sin bräckliga flotte,  i  ett  tillstånd av misär och

desperation, på ett vildsint hav och under en hotfullt mörknande himmel, till synes bortom all

räddning. Med Bergers ekfras:  “nakna kroppar släpade i vattnet och de utmärglade skepps-

141 Ahlund 1994, s. 19-23, 192. Förutom determinism med eller utan “fatalistiska övertoner”, tar Ahlund upp 
flera exempel på samtidens förlamande krafter, så som undergångskänslor, dödsångest, skepticism, idén om 
viljans ofrihet, livsäckel och sexualskräck.

142 J. B. Henry Savigny & Alexander Corréard, Narrative of a Voyage to Senegal in 1816 [orig. 1818], Project 
Gutenberg 2004, http://www.gutenberg.org/ebooks/11772 (2019-08-22).
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brutna klamrade sig fast vid flotten”, och de “skeppsbrutnas hungerkroppar hade i den osäkra

belysningen vridit sig som osaliga i helveteslågor” (DL 121, FM 161). Tavlan omnämns inte i

Amerikaromanen, men som i en cirkelkomposition får den en roll i trilogins första och tredje

del,  där  den  har  åtskilliga  omnämnanden  –  vissa  av  dem  flyktiga  eller  som  en  bisak.143

Effekten  blir  iallafall  att  den  är  ständigt  närvarande  i  bakgrunden,  och,  i  synnerhet  i

Drömlandet, tycks bilda en olycksbådande fond åt handlingen. Därigenom höjer den sig också

till ett metaforiskt plan, som en bild av människans öde: att under outsägligt lidande driva,

övergivet  och  hjälplöst,  på  ett  mörkt  hav,  mot  säker  undergång,  klamrande  sig  fast  i  en

egentillverkad, bräcklig flotte. Det är en bild som i högsta grad aktualiserar Medusasymbolens

gängse innebörd  av förintelse,  förlamning och livsskräck.144 I  Drömlandet blir  målningens

inneboende metaforik ett argument mot allt vad drömmar och förhoppningar heter; romanen

igenom slits Helge mellan drömmens optimism och den till undergång dömdes pessimism. Till

exempel  när  han inväntar  det  avgörande beskedet  om Larssons arv,  då den  “bleka  strålen

ville /.../ börja lysa igen och skimra bedrägligt öfver förhoppningarna, men det skulle inte tjäna

till något – han visste så säkert som sutte han med i rummet under Medusas skeppsbrott [där

testamentet i samma stund öppnas]” (DL 327). Temat går igen genom trilogin, i olika uttryck

för Helges känsla av hjälplös förtvivlan och vilsenhet i livet. I Chicago, där allt är flytande och

osäkert, är det “just det” som “klafbinder en, förlamar, får en att hålla fast krampaktigt, som en

drunknande vid ett halmstrå, vid hvad skräp som helst” (min kurs.) (BC 87). Åter i Stockholm

frågar sig Helge “[h]vad är [livet] egentligen, en rullande båt på en vräkande ocean, och hvar

är bort och hvar är hem /.../?” (FM 13). 

Vanitas-föreställningar

Ofta framträder också rena memento mori-symboler, i en linje av författarskapet som kretsar

kring  “känslan  af  död,  upplösning,  förgängelse”  (DL 11-12).  Naturligt  nog är  det  ofta  de

åldrade gestalterna som får förkroppsliga dessa känslor. Den döende mormodern i Drömlandet

är för Helge “redan mer död än lefvande”. Förnimmelsen är honom djupt obehaglig, inte minst

när han tar hennes hand – handen är “knotig och brosktorr och kall som fågelfötter, blått skinn

143 Se exempelvis DL 70, 72, 120, 122, 174, 193.
144 I Drömlandet beskrivs Helges livskänsla med följande liknelse: “Han visste ingenting annat än att han var 

ensam som ett litet barn på en hed en mörk höstnatt, och att han icke kunde förebrå någon något, endast 
gråta öfver sin egen ensamma hjälplöshet” (DL 354).
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i veck öfver ben och knogar. /.../ Och så handsken – det var ju en insvept mumiehand” (DL 

10).

      Enligt samma linje låter Berger upprepade gånger just åldrade personer utöva beteenden

som symboliserar  livets  meningslöshet  och  drömmens  omöjlighet.  Då också  morfadern  så

småningom insjuknar  och  förlorar  förståndet,  börjar  han  ständigt  att  sikta  strösocker.  Det

börjar som en meditativ aktivitet, men han blir fixerad vid den, och snart behövs inget socker:

“[d]en gamle  skakade nu med samma förtjusning det  tomma sållet  /---/.  Och  där  låg han

alltså /.../ och siktade idel tomhet”. Vid ett tillfälle försöker hans sköterska ersätta sållet i hans

händer med ett krucifix, för att ge något slags betydelse åt  hans aktivitet,  “men han stötte

henne åt sidan och grep fastare om sikten” (DL 180, 183). Som Ahlund anmärkt, kunde “den

traditionella vanitas-föreställningen” bli “brutalt radikaliserad” och “kunde få en ännu starkare

laddning” i en värld som blir “allt mer ’avförtrollad’” och “allt mer sekulariserad”.145     

        Morfaderns tomma såll i Drömlandet, formar en parallellism med ett likartat motiv i Fata

Morgana; den gamla portvaktsfrun på Strandvägen är ålderdomssvag, och handen är “vissen

och knotig”.  Hennes son har sedan länge gått  under i  Amerika – men hon har bevarat ett

gammalt brev från honom, vari han fantiserar om sin återkomst till Stockholm som en rik och

lyckad man. Hennes  “gosse skulle komma hem som en sagoprins”,  “på en hvit ångjakt med

guldrand /.../ och styra rätt upp i Strömmen. Hon skulle stå på land och då skulle en båt med

sex man ro ut från hans lustjakt. ’De tolf årorna lyftas och sänkas så det ser ut som guldregn i

solen’” (FM 6).  Sedan hon börjat  bli  dement  går  hon i  oavbruten väntan på att  detta  ska

inträffa, tror att sonen verkligen kommer att återvända till henne, och under just de fantastiska

former som brevet beskriver. Därför försäkrar hon sig om att alltid bo nära vatten, och två

gånger varje dag går hon ut för att se efter  “om icke den hvita båten hade kommit. Det var

detsamma om det var Mälaren eller Saltsjön, ja, hon skulle betett sig likadant ifall hon råkat

tjäna vid Hammarby, det var i alla fall  det där med sol som blänkte på vågtopparna ’som

guldregn’ – som guldregn!” (FM 7). Vid sin sittplats inomhus, tittar hon istället i sin spegel,

vari hon kan se ett hörn av viken. “Det var grumligt och smutsigt vatten, men i solen såg det

ändå ut som guldregn” – en mening som än mer framhäver chimärens bedräglighet (FM 11).

Precis som “Medusas skeppsbrott” och morfaderns sållande, löper guldregnet som ett ledmotiv

genom berättelsen,  och återkommer som en ihärdig påminnelse om alltings meningslöshet.

“Och vattnet, lallade den gamla, å så vackert så – som guldregn”, och så vidare (FM 42).

Motivet används även i andra sammanhang, där det får en dekorativ funktion och en mer  

poetisk innebörd, ofta i lyriska passager som denna: “[b]akom droskan glittrade viken genom

145   Ahlund 1994, s. 20.
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tackel och tåg ända upp till  portalens hvälfning. I sol, i  silfver och guld,  i guldregn” (FM

419).146 

7. Utveckling och destruktion

… en hemskt  ful  apparat  för  lossning reste  sig  öfver  pontonbryggan /…/.  [E]n

väldig  maskin,  två  jättehjul,  som  snurrade  rundt,  genom  golf  och  tak  breda

läderband,  hvilka  ormlikt  runno  och  strömmade.  Axlar  vredos  och  kuggar

vändes /.../. Metallmaskinen glänste som af fett och det stora, förfärliga hjulet gick

rundt, rundt med dånande slag, och stålarmar sköto ut och in i starka tuber. Helge

begrep ingenting af mekaniken, men han tyckte den malande jätten var en präktig

sommarbild  i  det  humör  han  kände  sig.  –  Han  maldes  också,  tyckte  han,  till

ingenting under en obegriplig mekanism, som kanske, om man ville ta det riktigt

högtidligt, var en form af lifslagen. (DL 158-159)

Förutom  lyrisk  beundran  och  iver  att  skildra  den  moderna  civilisationen,  är  också

utvecklingens destruktiva egenskaper essentiella för Berger.  Han visar upp båda sidor, och

flertalet  exempel  från  dem  båda  har  lyfts  fram  i  tidigare  kapitel,  från  tyglandet  av

naturkrafterna  till  skimret  kring  affärstemplet  till  boulevardernas  asfaltsromantik.  I  det

föregående  kapitlet  har  jag  redogjort  för  stämningen av  undergång,  vilken  löper  som en

pessimistisk linje genom Bergers verk och rör sig med motiv som anknyter till annan svensk

sekelskifteslitteratur. Som en medfödd grundstämning i protagonisternas psyken, uppstår den

dock inte som en direkt reaktion på modernitetupplevelsen, utan framställs tvärtom som en del

av deras  arv.  Visserligen brukar  dekadensen idéhistoriskt  betraktas i  ljus  av modernitetens

tidskris,  men  hos  Berger,  som på  vissa  plan  är  före  sin  tid,  utmålas  dess  känslosfär  som

obsolet,  och  ställs  i  motsatsförhållande  till  det  moderna.  Det  är  denna  distinktion,  som

föranleder  att  den  dekadenta  undergångsstämningen  å  ena  sidan,  och  den  amerikanska

modernitetens  rent  destruktiva effekter  å andra sidan,  behandlas under  olika rubriker.  Den

pessimistiska utgångspunkten framställs som oberoende av de påtagligt destruktiva, samhäll-

eliga effekterna. Med detta inte sagt att det saknas all beröring mellan dem, eller ens att det

146  Det är också värt att nämna gumman Tilda, i samma roman, med sin besatthet av att i det oändliga lägga 
        patienter som inte går ut (FM 336). 
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råder  en  strikt  uppdelning –  och ibland  får  de  även interagera,  och  kan användas  för  att

intensifiera  varandra  litterärt.  I  Bendel  &  Co beskrivs  kontorsarbetarna  på  ett  sätt  som

påminner om mormodern i Drömlandet: “såg man på dessa skrifvande, räknande, läsande och

antecknande  gestalter,  blefvo  de  efter  en  stunds  betraktande  till  skelett.  Den  osunda

ansiktsfärgen, de slappa dragen, /.../ händerna med ett myller af blåa ådrar i fuktig, hvit hud,

kotaxlarna och handklaversbrösten förutsade det hastiga slutet” (BC 313). Det är ett exempel

på hur den nedärvda och mer abstrakta undergångsstämningen kan konvergera med konkreta

effekter av amerikansk modernitet. 

Tre modeller av mänsklig undergång

Som vi  sett,  framställs  storstaden inte  sällan  som en enorm,  levande best  som slukar  och

krossar människor. I Alexandra Borgs uppdelning av hans Stockholms tre “ordstäder”, är det

den sista, ”den förgörande staden”, som intresserar oss här. Utifrån Chicagoskildringarna kan

man identifiera några huvudsakliga och återkommande bilder av mänsklig undergång, som

formar tre undergrupper till  “den förgörande staden”. Dessa är I) undergång i fattigdom II)

nedbrytning i den hårda tidspressen och III) den missanpassade svensken som kastas åt sidan. 

...….Den första har vi redan sett flertalet exempel på. “Sagan om Lilla Lisa” är en berättelse

om fattigdom (I), och utsattheten som det innebär på flera plan (socialt, personligt, fysiskt).

Där är det litterära dödsmotivet med sin dekadenta anstrykning invävt i de konkreta effekterna

av Chicagos destruktivitet. Detsamma gäller många av Bergers skildringar av arbetslöshet och

hemlöshet,  vilka  kan  räknas  till  denna  kategori.  I  Bendel  & Co intensifieras  undergångs-

motivet, då Chicago under sommarens extrema hetta blir infernolikt. Eliten skyddar sig i sina

nymodiga,  artificiella  världar,  säkrade  från  vädrets  makter,  medan  de  fattiga  förgörs  av

värmeböljan, för att strax bli ”undanskaffade, ersatta och glömda som grändernas öfverkörda

hundar och ihjälslagna kattor” (BC 313). Återigen visas orättvisorna upp, samtidigt med en

ohöljd fascination för det som teknikens under kan erbjuda människan. 

        Den mänskliga misär som är förknippad med fattigdom, överlappar med den psykiska och

fysiska  nedbrytning  som  följer  av  den  oavlåtliga  tidspressen  (II).  Jag  har  visat  hur

”ögonblicksbrådskan”  som  skonar  varken  fattig  eller  rik,  dock  får  olika  yttringar  i  olika

samhällsklasser i stadens effektivitetsmaskineri. För de kroppsarbetande massorna blir effekten

extrem, och den är destruktiv också för manchettproletariatet. Stämpelklockor, eller ”tidtag-

ningsmaskin[er]”, blir en markör för särskild utsatthet. Men hetsen är ju ofrånkomlig även för
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eliten, som även den tids nog faller offer. Wikerts är ett bra exempel, som redan långt innan

han dör i hjärtinfarkt, mekaniserats och förlorat sin mänsklighet. Den gemensamma nämnaren

består i denna mekaniserande och avhumaniserande effekt. Det är talande att ”den förgörande

staden” så ofta uppträder i mekanisk skepnad, som även i blockcitatet inledningsvis. Stads-

miljöns  mekaniska  framtoning  är  mer  dominerande  i  Ysaïl,  medan  den  organiska  har

överhanden i Drömlandstrilogin (även om staden också där ibland balanserar mellan organism

och maskin). I de inledande sidorna av Ysaïl får vi en föraning om detta, i och med den stora

förekomsten av metalliska ting och blanka ytor i beskrivningen.147 

      Den tredje modellen av mänsklig undergång är förbehållen svenskar: berättelser om hur

svenskar, som inte anpassat sig till det amerikanska systemet, krossas mentalt då de bedöms

överflödiga och kastas åt sidan (III). Berger upprepar många gånger historien om den god-

trogne svensken,  som lojalt  och  med stor  pliktkänsla  sköter  sin  tjänst  på sin  amerikanska

firma. Han har inte insett att han är en utbytbar kugge i ett kapitalistiskt maskineri, utan tror att

de goda egenskaper som värdesätts i Sveriges arbetsliv skall belönas också där. Dessa svenskar

blir ofelbart utnyttjade och förintade. “Bättre och tåligare arbetsdjur än svenskarna”, som det

heter i Bendel & Co, ”gifves icke. Goda som mulåsnor…” (BC 89).  

        I ”Mödans lön” får vi följa Larson, som tjänstgjort i tretton år som bokförare på samma

“ångbåtskontor”. Han har  “en sorts bokförareuppfattning af lifvet /.../,  där debet och kredit

alltid skulle gå i hop och ett just bokslut /.../ kunna göras” (DU 40). Han är, med andra ord, “så

litet  amerikaniserad att  han ej  förstod eller  gillade att  fuska”.  Tvärtom tar han heder i  sitt

samvetsgranna arbete, gör till och med i “sin svenska enfald” misstaget att “hålla af” det, och i

sin uppoffring för firman sliter han ut både ögon och fingrar (DU 43, 46, 35). När han får veta

att hans älskade chef, Mr Petterson, blivit avskedad (efter hela  arton år i tjänsten!) tror han

knappt  sina  öron.  “[E]tt  kort  och  godt  besked  om  att  han  ej  längre  var  behöflig  i

Kennyonlinjens tjänst. Intet resonerande, if you please, gå! Och mr Petterson gick för att öka

antalet whiskyoriginal /.../ på Clark streets krogar” (DU 44). Strax därefter möter Larson, till

sin djupa fasa, samma öde. Han ska bytas ut, eftersom han på grund sina värkande fingrar

arbetar för långsamt. Detta, i kombination med hans ålder och utslitna ögon, innebär att han

omöjligen kan få en ny tjänst, och är dömd till personlig undergång.  “Tretton år i det stora

landet i väster i främmande tjänst och så bortkastad som en utkramad citron” (DU 37). Larson,

med sin svenska mentalitet, står inte ut med att bli således “bortkastad” efter allt han gjort för

firman, och novellen avslutas med en antydning om att han ämnar ta sitt liv. “Mödans lön” ter

147 Glansen framhävs visserligen lika mycket som den potentiella destruktiviteten, och hopningen av metalliska
material ger inget fientligt intryck på Hugo. Destruktiv mekanisering existerar sida vid sida med maskin-
romantik i Bergers litterära värld. 
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sig som en fallstudie,  bland Amerikaskildringarnas många omnämnanden av svenskar som

delar samma öde. I Bendel & Co kan Helge visualisera “ett helt galleri af förfallna landsmän,

som  från  en  gång  utmärkta  ställningar  kastats  i  dyn,  och  där  framsläpade  en  hemsk

alkoholisttillvaro till dess de, en efter en, genom delirium eller själfmord blefvo borta” (BC

70). 

Amerikakritik, ambivalens eller acceptans?

På grund av de många och ofta starka inslagen av Chicagos negativa sidor, har man ofta velat

utläsa en Amerika- och/eller samhällskritisk hållning hos Berger. Redan Hjalmar Söderberg

lade grunden för en sådan tolkningstradition i sin recension av  Där ute 1901. Han uppfattar

nämligen Bergers debut som ett “iskallt vinddrag från det hårda och äfven för de rika så fattiga

lifvet där borta i det främmande, besynnerliga landet, där misslyckandet innebär ett djupare

elände och själfva framgången synes värdelösare än annorstädes”.148 

…....Det är knappast förvånande att man i hög grad tagit fasta på just destruktiviteten, och

ibland velat infoga Berger i en rad av kritiska Amerikaskildrare – i synnerhet som den svenska

opinionen hade hunnit svänga, och blivit avsevärt mer negativ till Amerika och utvandring vid

denna tid. Emigrationen hade  blivit  “ett  brännande nationellt  problem”.149 Lagerstedt,  som

intresserar  sig  för ambivalensen  i  Bergers  Amerikaskildring,  läser  det  kritiska  som  ett

“ytskikt”. Han uttolkar ur Bergers biografi, att den negativa synen på Amerika är kopplad till

hans  personliga  motgångar,  snarare  än  till  ett  ställningstagande.150 Som  mitt  kapitel  om

Chicagobörsen visar, lever hoppet om framgång envist kvar, med vetskapen om hur snabbt alla

förhållanden kan växla. Från den misslyckade invandrarens perspektiv liknar det amerikanska

samhället ett helvete, men den individuella motgången ändrar inte på uppfattningen att det

samtidigt  är  en  drömvärld  av  möjligheter  för  den  som  lyckas.  Det  som  gör  Bergers

framställning av de förgörande krafterna så intressant, är fascinationen och aktningen för såväl

dem  som systemet  de  genereras  i.  Men  jag  är  benägen  att  hålla  med  Lagerstedt  om att

tjusningen inför Amerika inte ligger i öppen dag på samma sätt som de negativa upplevelserna.

…….Mest av allt handlar det kritiska ytskiktet, enligt Lagerstedt, om “en strävan att ansluta

sig  till  den  i  Sverige  gängse  opinionen”.151 Han  visar  bland  annat  hur  Henning  Berger  i

148   Söderberg 1901.
149   Lagerstedt 1963, s. 114.
150   Ibid., s. 78, 95.
151   Ibid., s. 78.  
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offentligheten  “utan omsvep utropa[de] sig till antiemigrationskämpe”, och rubricerade sina

Amerikaskildringar som antiemigrationsskrifter.152 Han drar slutsatsen att Berger  “av psyko-

logiska  och konventionella  skäl  sällat  sig  till  sina föregångare i  skallet  mot Amerika  som

barbariets förmenta högborg /.../, men han var i motsats till dem kongenial med intensiteten

där ute – med alla sina reservationer accepterade han den nya världen”.153 Det verkar alltså

vara fråga om en balansgång, om uppfyllandet av den förväntade kritiken mot Amerika i en

skildring  som  till  sin  grund  vilar  på  andra,  mindre  tillrättalagda,  värderingar.  Av  den

anledningen finns så mycket i Bergers verk, som vid första anblicken synes konventionellt

kritiskt, men som vid närmare granskning framstår som en pliktskyldig slöja, tunt draperad

över ett synsätt av högre komplexitet.  

 

* * *

I  citatet  ovan  berör  Lagerstedt  något  som  i  min  mening  är  ett  nyckelbegrepp  i  Bergers

Amerikasyn: acceptans.  Mönstret  av att  visa upp Amerika från både sina ljusa och mörka

sidor,  förutsätter  inte  ett  ambivalent  förhållningssätt.  Jag  vill  använda  Lagerstedts  över-

gripande term ambivalens med försiktighet, och starkare betona acceptansen. Hos gestalterna

är det ofta befogat att utläsa en tvehågsenhet, till exempel den som utlöser Helges identitetskris

under  upploppet.  Lagerstedt,  som utgår  från  det  teoretiska  antagandet  att  protagonisten  är

författarens alter ego, läser emellertid dennes attityd som representativ för verket i sin helhet.

Det är naturligtvis en starkt reducerande läsart, då den frånser skildringens potential att lyfta

till ett allmänt plan, bortom den fiktiva figurens personliga historia.

     Jag vill påstå att det ligger ett deterministiskt förhållningssätt i botten av de verk som

behandlats  här.  Avsaknaden av indignation  tyder  på  det.  Inte  heller  erbjuder  Bergers  verk

någon vision, eller önskar några förändringar av systemet. De blir aldrig politiska (om vi inte

räknar den poserande emigrationskritiken), och visar ingen vilja att vare sig ändra eller bromsa

utvecklingens gång. Orättvisorna, misären och krossandet av människor betraktas snarast, om

än med patos, som olyckliga konsekvenser av modernitetens oupphörliga framåtrusande. Det

gäller  även  människoöden  som  skildras  med  inlevelse  och  medlidande,  som till  exempel

berättelsen om Lilla  Lisa –  en  beklaglig  men oundviklig  effekt.  Kanske  kan något  av en

programförklaring anas i följande citat från Fata Morgana: “hade han blifvit den konstnär, han

152 Ibid., s. 114-115. Han gör en intressant jämförelse mellan Bergers profilering i svensk och utländsk 
offentlighet. Berger erkänner långt mer öppet sin beundran för amerikansk modernitet i uttalanden i dansk 
press, och till och med i förordet till den tyska upplagan av Ysaïl (Ibid., s. 116-117).

153 Ibid., s. 119.
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en gång drömt sig, skulle han ansett sin plats gifven på parkett och därifrån, utan att deltaga,

studerat de skådespel, lifvet uppförde, och som han sen kunde gengifva opartiskt med skuggor

och dagrar /.../ jämnt fördelade” (min kurs.) (FM 126-127). 

       Acceptansen visar sig kanske som tydligast i utförandet av börsmotivet, där det inte går att

ta miste på hänförelsen, upphöjandet av “affärstemplet” och dess invigda, bejakandet av denna

nya naturkraft, som koncentreras på Board of Trade och tillhör framtiden. Samtidigt ligger de

tragiska konsekvenserna i öppen dag; “[h]ela världen” och “millioner småvarelser” får betala

(BC 32, 356). Även på strukturell nivå tvinnas bilderna av “nuets underverk” och dess offer

om varandra. I samband med upploppet i Bendel & Co visas Chicago upp från sin brutalaste

sida, med allt från ordningsmaktens dödliga våld (de utdelar “vilda klubbslag som slog igenom

hattar och hufvuden, mosade hjärnor och bräckte skuldror, /.../ dragande som ett blodigt streck

efter sig där de foro fram”) till åskådarnas “köld och cynism” (BC 61, 57). Bilden intensifieras

ytterligare,  då  Helge  i  efterdyningarna  får  syn  på  en  gammal  vän:  “den  lifssäkra  och

framgångsvissa  herr  Forsman”  från  Stockholm.  Hans  uppenbarelse  verkar  minst  sagt

chockerande på Helge; Chicago har förvandlat honom till en “darrande trasgestalt”, utblottad

och  hemlös,  med  ett  “ödesuttryck”  i  ögonen  “som hos  ett  dödssjukt  djur”  (BC  66,  67).

Därifrån klipps scenen tämligen abrupt, och växlar i nästa stycke till en av romanens lyriska

och medryckande börsscener, som utan omsvep tar vid in medias res (”[g]olvet svallade som

ett hav./ Klockan var halv ett /.../).

    Åtskilliga  andra  exempel  skulle  kunna nämnas,  på hur  Berger  använder  sig  av juxta-

positioneringen  som grepp  på  såväl  tematisk  som strukturell  nivå.  Negativa  och  positiva

aspekter  av  modernitetserfarenheten  ställs  ständigt  upp  sida  vid  sida,  om  de  inte  också

sammantvinnas inom samma bild. Jag kan erinra om Hugos ögonblickliga klassresa, eller den

frånstötande bilden av fabriksarbetarna i “Ny romantik”. 

…....Det är som sagt definierande för Bergers uppfattning av tidströskeln att det inte finns

något alternativ till det nya, ingen väg tillbaka. Valet står mellan att förnya sig eller gå under,

och förlustkänslor har ingen plats. Utvecklingens ångvält dikterar livets lagar – som Helge

förnimmer i blockcitatet ovan. Till och med huvudpersonerna kan ryckas med i framåt-till-

varje-pris-andan till den grad att de beviljar dess människooffer; Helge, återkommen till Stock-

holm, “dunkade /.../ chauffören i ryggen och skrek: ’fortare, kör öfver några stycken!’” (FM

137). Repliken är inte allvarligt menad, men i den ljuder ett analeptiskt eko från upplopps-

scenen,  där  han sett  sig själv  “med öfverväldigande brutalitet  klubbande ned alla  hinder”.

Bakom impulser som dessa ligger en amerikanskt färgad mentalitet, där ingenting skonas som

råkar stå i vägen för effektivitet och profit. Syntesen av Bergers dynamiska skildring av den
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amerikanska moderniteten, tycks landa i att beklaga dess offer och ge sitt bifall. Hans verk är i

grund  och  botten  Amerikabejakande,  och  i  hans  kartläggning  av  modernitetens  väsen  går

destruktion och nyskapande hand i hand. 

   

Faust

Som jag stipulerat inledningsvis, kan Faust-myten kasta ett förklarande ljus över den till synes

motsägelsefulla  attityd som kommer till  uttryck i  Bergers modernitetsskildring.  Mina text-

analyser har uppdagat mönster, som kanske redan har gjort parallellen uppenbar. I det följande

ska jag på ett mer explicit sätt lägga konturerna som framträtt hos Berger mot Bermans studie

av Goethes Faust – “the first, and still the best, tragedy of development”.154  Faust bildar på så

sätt en intertextuell bakgrund till Bergers verk, och hjälper oss att bättre förstå kluvenheten.

       Destruktion är en förutsättning för konstruktion. Detta är för Berman en av modernitetens

inre,  ofrånkomliga  motsättningar,  tillika  kärnan i  Goethes  dramatisering  av den mänskliga

civilisationens industriella utveckling. Därför är det för Berman först i slutet av Faust II som

berättelsen  når  sitt  dramatiska  klimax.  Faust  “the  developer”  blir  en  personifikation  av

modernitetens väsen. Berman framhäver det genuina begäret efter förnyelse och utveckling,

vid sidan av begäret efter makt och pengar, som ett drag vilket ger Goethes version mer djup

än andra Faust-figurer genom historien.155 

The  crucial  point  is  to  spare  nothing  and  no  one,  to  overleap  all  boundaries:  not  only  the

boundary between land and sea, not only traditional moral limits on the exploitation of labor, but

even the primary human dualism of day and night. All natural and human barriers fall before the

rush of production and construction.156   

Vad  sammanfattas  här,  om  inte  de  krafter,  som  Berger  förnummit  och  fängslats  av  i

Chicagobörsens land, där den vilda Lake Michigan hålls tillbaka av oerhörda påldämningar,

och Niagarafallen,  likaledes  tämjda  av  människan,  utnyttjas  till  elektrisk vattenkraft  –  där

154   Berman, 1983, s. 40.
155 Ibid., s. 40. “For as long as there has been a modern culture”, skriver Berman, “the figure of Faust has been 

one of its culture heroes”. Men “Goethes Faust surpasses all others in the richness and depths of its 
historical perspective, in its moral imagination, its political intelligence, its psychological sensitivity and 
insight. It opens up new dimensions in the emerging modern self-awareness that the Faust myth has always 
explored. /---/ In Goethe’s version of Faust theme, the subject and object of transformation is not merely the 
hero, but the whole world”. (Ibid., s. 38, 39)

156   Ibid., s. 64.
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lönearbetare  exploateras  utan  inskränkningar  enligt  nya  moraliska  lagar  och  reduceras  till

kuggar i ett jättemaskineri, vars framfart ytterst övergår all mänsklig kontroll – och där de

snurrande ljusreklamerna, båglampornas solar och gatubelysningens asfaltsromantiska glitter

förunderligt “gjorde natten till festlig dag” (BC 273).################################# 

     Det nya ställs mot det gamla, och precis som i Bergers skildring, är förintelsen av den

gamla världen, och av dem som befolkar den, ett ledmotiv. Gretchen lockas av Faust och hans

framåtrörelse, men är på djupet bunden till  sin gamla, medeltida värld. Gränslandet mellan

gammalt och nytt blir katastrofalt för henne. Hon går sin undergång till mötes under stor misär

– ett öde som minner om Lilla Lisa. Gretchen och Lilla Lisa fyller den gemensamma funk-

tionen att återge hur också de mest oskyldiga och försvarslösa offer skördas under skonings-

lösa former. Deras renhet och lidande gör berättelsen om utvecklingens konsekvenser desto

mera tragisk. De må representera “everything most beautiful in the world /.../ left and lost”,157

men det medför inte något existensberättigande. En annan betydelsefull representation av den

gamla världens godhet, som är dömd till förintelse, är det åldrade paret Filemon och Baukis.

Liksom i Ovidius  Metamorfoser,  varifrån namnen är hämtade,  kan gästfrihet,  altruism och

ödmjukhet räknas till deras främsta dygder (även om de har försetts med mer utpräglat kristna

egenskaper i Goethes drama). De lever ett stillsamt liv i en stuga omgiven av idylliska lindar.

Denna landplätt är det sista som återstår från förr, när Faust har industrialiserat den omgivande

marken. De är överflödiga, och Faust ger order om att röja dem ur vägen. “They are the first

embodiment in literature of a category of people that is going to be very large in modern

history: people who are in the way – in the way of history, of progress, of development; people

who  are  classified,  and  disposed  of,  as  obsolete”.158 Stugan  bränns  och  paret  dödas.  ##

…....Detta är ett tema som går igen hos Berger. Han visar vad som händer med de svenskar

som förblir svenska i den amerikanska moderniteten. Larson i  “Mödans lön” förkroppsligar

gamla svenska godhetsideal: lojalitet,  ärlighet och pliktkänsla. I samma ögonblick som han

befinns stå i vägen för firmans effektivitet kastas han åt sidan till sin undergång.  En kanske

mer  påtaglig  analog  till  Filemon  och  Baukis-motivet,  finner  vi  Drömlandets Stockholms-

skildring. Helges morföräldrar bor i en vindsvåning, pittoreskt belägen på gamla Helgeands-

holmen och med magnifik utsikt över slottet. Som ett mörkt moln över dem hänger beslutet

om husens snara rivning, för att  göra plats för det nya riksdagshuset.  Mormodern är i  det

närmaste redan döende, men morfadern signifierar för Helge “everything most beautiful in the

world /.../ left and lost”. Morfaderns porträtt är tecknat med stark betoning på hans känsla för

157   Ibid., s. 53.
158   Ibid., s. 67.
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sagor, minnen, historia, gamla sånger – kort sagt, ett romantiskt förflutet, som hos Berger dock

alltid räknas till det obsoleta. Han framstår som en levande reminiscens av ett förföriskt förr.

Men nu skulle  Helgeandsholmen  “försvinna – stora stadshus byggas där”.  Det  är  för dem

“detsamma som uppbrott från lifvet”, och ångesten inför flytten orsakar omsider morfaderns

senilitet (DL 27, 154).159                                                                                                            

 .   Berman  påpekar  att  undanröjandet  av  Filemon  och  Baukis  inte  främst  motiveras  av

materiella  gagn,  utan  “to  make  the  symbolic  point  that  the  new society  must  burn  all  its

bridges so there can be no turning back”.160 Eller som det heter hos Berger: först när  “sista

förtöjningen [är] kastad” kan man fullborda en sann transformation från svensk till amerikan.

Framsteg kommer till ett högt pris, och människooffer är en oundviklighet. Den konstruktiva

drift som vill utveckling och effektivitet, kan inte separeras från den destruktiva drift som vill

utplåning.  Resonemanget  har fört  oss tillbaka till  den tankefigur som vann aktualitet  i  det

europeiska sekelslutet, om att undergång är början till övergång. Med Calinescus ord, som jag

återgav inledningsvis:  “framåtskridande  är dekadens,  och dekadens  är framåtskridande”.161

Det betyder också att  “[i]f devastation and ruin are built into the process of human develop-

ment, Faust is at least partially absolved of personal guilt”. Vi känner igen detta determinist-

iska förhållningssätt från Berger. Det är skälet till att han inte blir politisk eller “högröstad”162 i

sina  skildringar.  Destruktionen  är  inte  bara  oundviklig,  den  är  också  nödvändig.  Samma

mentalitet återkommer inom vitt skilda och även sentida yttringar av litterär modernism – men

sin början hos Baudelaire  och de boulevarder  vilka Haussmann  “hacked through Paris”.163

…....Jag ser den faustiska kärnan i  förståelsen av modernitetens framfart,  som den främsta

anledningen till att Berger, med sitt öga för samhällets orättvisor och de utsattas armod, ibland

uppfattats som en förvånansvärt oindignerad författare. Det är också anledningen till att hans

pliktskyldiga Amerikakritik saknar udd, trots de starka skildringarna av systemets baksidor. I

grunden  för  skildringen  ligger  acceptans  –  och  till  och  med  en  bejakande  hållning  som

stundtals bryter igenom, en villighet att röja alla hinder ur vägen. Vi ser den manifesterad i

protagonisternas,  annars  svårförklarliga,  tendens  att  bevilja  grymma  offer.  Men  kravet  på

fortsatt rörelse innehåller också ett självdestruktivt element.    ######################### 

      Det faustiska utvecklingsidealet kan inbegripa självförintelse. Det ligger i utvecklingens

natur att även Faust, förr eller senare, kommer att bli frånsprungen av samma krafter han en

159 Lagerstedt ser morfaderns ”ångest inför uppbrottet” som en vidare ”symbol för de äkta stockholmarnas 
ängslan inför raserandet av den gamla stadsbilden” (Lagerstedt 1963, s. 195).

160   Berman 1983, s. 76.
161   Calinescu 2000, s. 143.
162   Lagerstedt 1963, s. 16.
163   Berman 1983, s. 194.
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gång satt i rörelse. “Even yesterday’s Fausts”, skriver Berman, “may find themselves today’s

Philemons and Baucises”.164 Modernitetens ständigt framrusande nu för med sig ett krav på

ständig förnyelse, och innebär att inget och ingen sitter säker – Bergers börsskildring lär oss

detta. De stora Faust-gestalterna i Bergers litterära värld, vilka transformerar såväl sig själva

som  sin  omvärld  (alltså  de  dominerande  affärsmännen)  lyder  under  samma  lag.  Liksom

stjärnorna i “det outgrundliga firmamentet” ständigt tänds, slocknar, faller, ersätts av nya, blir i

den moderna världen “all people, things, institutions and environments that are innovative and

avant-garde at one historical moment /.../ backward and obsolescent in the next”.165 Här vill jag

slutligen återknyta till Bergers tema av fastsittande. I hans verk målas en själslig situation upp,

där  fastsittandet  i  medfödda  stämningar  hindrar  det  önskade  uppgåendet  i  den  nya  tiden.

Samtidigt talar ur skildringen en övertygelse, om att den som inte kliver över tröskeln är dömd

till undergång. I den bemärkelsen, finns det en litterär röst hos Berger som gestaltar sin egen

dödsdom. Den radikala acceptansen blir mer anmärkningsvärd i ett sådant ljus. 

 8. Avslutande diskussion

I  min  analys  av  Henning  Bergers  författarskap  har  upplevelsen  av  kluvenhet  och

personlighetssplittring  fungerat  som  ett  sammanhållande  tema.  Detta  utgör  i  sig  inte  ett

originellt ämne. Henning Bergers ambivalenta inställning, åtminstone den gentemot Amerika,

är  välkänd sedan tidigare.  Inom den litterära dekadensen,  sprungen ur känslan av själsligt

kristillstånd, kan erfarenheter av “inre tudelningar” och “av att vara en sprucken varelse”,166

som Anna Jörngården formulerade, räknas till  vanligheterna.  Mot denna utgångspunkt,  har

dock min nyläsning av Henning Berger  kunnat  synliggöra flertalet  drag hos honom, vilka

bestrider såväl konventionerna i hans litterära kontext som traderade uppfattningar om hans

författarskap. 

    De  verk  som  analyserats  här,  präglas  av  en  originell  kombination  av  dekadens  och

modernitet, i ett gränsland mellan förlamande pessimism och eggande framstegsanda. Den röst

som talar ur verken bejakar och besjunger det nya, samtidigt som den beklagar sitt eget fast-

sittande i en nedärvd och nedtyngande fin-de-siècle-mentalitet. En ny tid och en ny människa

164   Ibid., s. 79.
165   Ibid., s. 78.
166   Jörngården 2012, s. 213-214.
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upphöjer sig över det svenska sekelslutet, som redan tillhör ett förflutet tidevarv. Skiljelinjen

mellan gammalt och nytt är vad som ger upphov till den tydliga polarisering, som världsbilden

i  författarskapet  struktureras  kring.  Dröm  och  verklighet,  romantik  och  realitet,  och  det

svenska och det amerikanska, sorteras på motsatta sidor av modernitetens tröskel. Dikotomin

gör sig gällande på åtskilliga,  samspelande och ibland subtila textnivåer: i den yttre hand-

lingen, i gestalternas psyken och stadsskildringen, i porträtten av de olika människotyperna, i

berättelsernas struktur och i prosans stilmässiga variationer. 

…...Jag  har  funnit  att  en  deterministisk  inställning  ligger  i  botten  för  skildringen.  På den

punkten är Berger konsekvent. Determinismen ger dock distinkt skilda utslag i skildringens

olika poler. Å ena sidan blir den förlamande för den svenska mentaliteten. Den veka, känsliga

och utdöende människan reagerar med fasa och pessimism på destruktionens oundviklighet.

Detta är det vanliga reaktionsmönstret i svenskt sekelslut, och det tar sig ett konstnärligt ut-

tryck i  Medusasymbolen.  I andra änden av skalan träder Faust-temat fram, medförande en

förlösande determinism,  som  avviker  från  den  svenska  dekadensens  tankevärld.  Den

accepterande reaktionen har någonting konstruktivt  i  sig,  och det ligger  någonting aktivt  i

bejakandet.  Därmed spänner  författarskapet  från  fasa  till  acceptans  inför  den  moderna  ut-

vecklingens innebörd; det spänner från Medusa till Faust, från en förlamande determinism till

en förlösande. 

     Ingen försoning mellan dessa poler, eller dessa två samtidiga förhållningssätt, gestaltas

genom verken. Arvet – som består dels i sinnet för romantik, dels i desillusionerad pessimism

– förblir ett definitivt hinder för att passera den obevekliga tidströskeln. De som inte kan förmå

sig att försaka arvet, slutar i bästa fall som främlingar för bägge sidor. Den enda lösningen är

att kasta förtöjningen. Bergers tidströskel är nämligen oförsonlig. Som metamorfoserna visar,

innebär klivet över tröskeln ett slutgiltigt brott med det förflutna. Inte ens nostalgi återstår, hos

den som genomgår transformationen till amerikan. Förlusten av det förflutna är en oundviklig-

het, liksom destruktionen är en oundviklighet, och rentav en nödvändighet, för utveckling.

     I min läsning förespråkar Bergers modernitetsskildring ett slags radikal acceptans inför

utvecklingens offer, både på ett personligt och allmänmänskligt/samhälleligt plan. Författar-

skapet vänder sig därigenom mot det i Skandinavien mer utbredda passiva, resignerade eller

förtvivlade, reaktionsmönstret i tidskrisen. Istället anknyter det till kontinentala och amerik-

anska tankestrukturer. Jämfört med den faustiska attityden verkar det utsiktslöst, till och med

utdaterat,  att  motarbeta  det  som  inte  kan  stoppas  och  sörja  det  som  inte  kan  bevaras.

Undergångsmotiven är alltså långt ifrån exklusiva för den sekelsluts-pessimistiska, dekadenta

sfären i Bergers verk.  Undergång och utplåning är ständigt närvarande i bilden av utveck-
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lingens ångvält, liksom stämningar av undergång och förgängelse genomsyrar den nedärvda

mentaliteten. Eftersom det är Amerika som hos Berger får representera det moderna samhället,

är detta förklaringen till att han i offentligheten ansågs vara Amerikakritiker och emigrations-

motståndare. 

* * *

Två motsatta förhållningssätt till en ofrånkomlig nedbrytning finns således representerade: det

dekadenta, och det faustiska. Det är därför Berger, i mer nyanserade tolkningar än de över-

vägande  Amerikakritiska,  brukar  uppfattas  som  ambivalent.  Man  har  lagt  märke  dels  till

undergångstemat,  och dels till  det modernas hänförelse.  Min uppfattning är att  ambivalens

visserligen kan tillskrivas huvudpersonerna, men i mindre grad en implicit författare. Istället är

det  acceptansen som bör  framhållas  som ett  definierande drag;  den är  anledningen till  att

skärande orättvisor och mänsklig misär skildras utan något tydligt fördömande eller ställnings-

tagande, utan någon alternativ vision eller krav på förändring. Verken kartlägger och visar upp

systemets  processer  och  effekter,  ställer  jämnmodigt  upp  modernitetens  mest  förtrollande

inslag och dess mörkaste aspekter sida vid sida.  Med detta  inte sagt att  Berger saknar ett

humanistiskt  perspektiv,  eller  att  utvecklingens  människooffer  framställs  med  likgiltighet.

Tvärtom  är  dessa  berättelser  ofta  inlevelsefulla  och  tragiska.  Hans  litterära  röst  är  i  stor

utsträckning iakttagande, och klarsynt refererande – passiv, liksom de ofrivilliga flanörerna.

Ingen ideologi eller modernitetssyn är klart utsagd. Outtalad men skönjbar ligger i botten ett

bejakande av framåtskridandet, en övertygelse om att moderniteten är framtiden. I så gott som

varje komparation, i varje kontrast mellan gammalt och nytt, utmålas det nya som överlägset

(trots det personliga fastsittandet i det gamla). Vi ser det i jämförelsen mellan svenskar och

amerikaner, naturen och civilisationen, det poetiska och det reella. Faust vinner över Medusa. 

    Det  visar  sig  att  det  ändå  inte  är  helt  enkelt  att  placera  Bergers  författarskap  på  en

tröskelsida. Min analys har uppdagat en komplexitet, kluvenheten dröjer sig kvar, och inte alla

frågeställningar når sina lösningar. Upptäckten att  arvet inte är uniformt, utan alltså har sina

egna inre motsättningar mellan en romantisk livshållning och en sekelslutspessimistisk – två

alternativa (men också sammanflätade) utslag av ett svenskt, sentimentalt temperament – är en

av aspekterna  som nyanserar  den  dikotoma världsbilden.  Sekelslutspessimismen framställs

mer eller mindre entydigt som förlegad och destruktiv. Men när det kommer till romantiken,

får vi inget slutgiltigt svar på frågan om dess plats i den nya, till synes avförtrollade, världen.

Är romantiken gångbar i någon form, eller måste man bryta med den, bli kallblodig, realist? I
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narrationerna och den yttre handlingen framstår det tämligen klart att ett romantiskt sinnelag

inte består profitkulturens prövningar. Det duger inte att känna och drömma. Detta är egen-

skaper som associeras till en obsolet människotyp, och i metamorfoserna klipper gestalterna

med sådana karaktärsdrag. I “Ny romantik” är slutet emellertid tvetydigt: dödar vattenverket

äventyret,  eller  är det  äventyret?  Efter  det  surrealistiska,  omtumlande  mötet  med  pump-

maskinen, avslutas novellen i mer prosaiska ordalag och tonar ut i vardagsgrått. Berättarjaget,

som återvänder för sent till sitt reserverade hotellrum, har gjort sig föreställningar om att hans

rum (som i en primal modern scene) skall ha hyrts till en “okänd och vacker ung kvinna som

[han] aldrig får se. Och – det är äfventyret”. Istället meddelas han att rummet tagits av “en af

[hotellets]  regelbundna  säsongsgäster”,  en  “herr  Rosenthal  från  Gebrüder  Mayr”  (DH 16,

22).167 Skall  detta  förstås  som  ett  nederlag,  spiken  i  kistan  för  berättarjagets  romantiska

projekt? Eller är det ett slutgiltigt bevis enbart på det fåfänga i all strävan efter den  gamla

modellens romantik? Kan börsen och maskinerna nära den ”gyllne gnistan”, sedan naturen och

prinsessorna dött ut? 

      Formen tycks föreslå ett svar som handlingen inte utsäger: det konsekvent genomförda

greppen att ikläda moderna företeelser ett romantiskt språk, handlar ju om att placera det unikt

moderna i naturens ställe, att ersätta naturen. Resultatet blir ett slags hybrid mellan modernitet

och naturromantik, som ur den moderna civilisationen lyfter fram ett intryck av storslagenhet

som tidigare varit förbehållen naturkrafterna. Det vore heller ingen överdrift att påstå, att det

ligger en känsla av sublimitet i Bergers lyriska skildringar. I denna fråga motsäger innehållet

sin språkdräkt. Den implicita författarrösten avslöjar sig själv som just den sortens senfödd

romantiker, vilken omöjligen kan platsa i den värld han besjunger.

                   

***

Berger har ofta avfärdats av kritiker som en mer eller mindre ytlig författare, även av dem som

prisat  hans  stads-  och Amerikaskildringar.  Forskningen har  bara  ägnat  hans  insats  mycket

begränsad uppmärksamhet. Jag menar på inga villkor att geniförklara den ’bortglömde’ Berger,

och inte heller känner jag mig manad att upphöja honom för sin konstnärlighets eller hant-

verksskicklighets skull. Men min nyläsning av författarskapet visar att det är betydligt rikare

än det har utmålats historiskt, och att det speglar ett idékomplex som är av stort intresse för

synen  på  samtidens  modernitetsupplevelse  och  dess  litterära  uttryck.  Bergers  skildring  av

167   “Gebrüder Mayr” är ett fiktivt bolagsnamn enligt tysk form. 
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modernitetens framfart och dess innebörder, representerar dessutom ett synsätt som inte annars

ingår i vår bild av det litterära fältet kring sekelskiftet. 

...….Andra analyser i andra tider har missat eller missförstått många aspekter av hans verk.

Den reducerande bilden av författarskapet får också delvis betraktas som ett resultat av att

Berger  axlade  den Amerikakritiska  mantel,  som offentligheten  ivrigt  iklädde  honom.  Men

framförallt beror den nog på att han låg före sin tid. Hans prosa inordnade sig inte i samtidens

konventioner;  märk  hur  såväl  den  samtida  Fredrik  Böök som den sentida  Lars  Wendelius

bedömer honom utifrån fel kriterier. Idag kan vi se med andra ögon på Bergers säregna sätt att

införliva och kombinera realistiska, romantiska och modernistiska stildrag i sin framställning,

med andra perspektiv sätta honom i samband med stora, internationella modernitetsskildrare,

och  i  högre  grad  tolka  verken  utifrån  deras  inneboende  potential.  Ett  bra  exempel  är  de

psykologiska  porträtten,  som  uppfattats  som  platta;  i  själva  verket  projiceras  de  på  den

omgivande miljön, men det var ett ännu obekant grepp, som gick många läsare förbi. 

       I stort sett allt existentiellt innehåll har förbisetts, men också det mer konkreta stoffet har

underskattats. Till skillnad från tidigare forskare har jag visat att Berger kartlägger och visar

fram  själsliga,  sociala  och  fysiska  processer,  och  inte  minst  de  med  koppling  till  den

amerikanska kapitalismens verkningar. Men jag har även kunnat belysa hur hans verk redogör

för  modernitetens  effekter  på själva tillvarons textur.  På det  området  har  det  varit  mycket

givande att relatera till Marshall Bermans studie, och se Berger i kontext av andra, tidigare och

större  modernitetsskildrare med liknande föresatser och liknande motivkretsar.  Intensiteten,

tempot, fluiditeten, osäkerheten, det perpetuella nuet, alltings tillstånd av föränderlighet och

konstant flux, och utvecklingen som en framrusande ångvält, är definierande drag i Bergers

framställning  av  amerikansk  modernitet.  Allt  detta  koncentreras  i  den  hyperboliska  börs-

skildringen, vars betydelseplan innefattar konturerna av en existentiell analys. 

* * *

Man kan spekulera över huruvida Henning Bergers bakgrund påverkat receptionen och kanske

varit en bidragande faktor till hans underskattning. Han kom från en småborgerlig vaktmästar-

familj, och var alltså autodidakt och proletärförfattare innan arbetarförfattarna hade gjort intåg

på scenen och legitimerat sin litteratur. Detta är inget jag har belagt i min uppsats, men det är

inte helt otänkbart att han kan ha haft fördomar mot sig, vilka medverkade till den osofistik-

erade stämpeln. Den åsikten har åtminstone John Landquist,  som tar vännen i försvar; han

uppfattar  det  som att  Berger  ansågs  “obildad”  inom den svenska  vitterheten  och inte  var
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“tillräckligt  ’fin’”  i  “det  högborgerliga  Stockholm”.168 I  vilket  fall  som  helst  är  det  en

reflektion som skulle kunna vidareutvecklas. 

     Jag har tyvärr prioriterat bort  Ur en ensams dagbok från uppsatsens primärmaterial. En

analys  av  denna  egendomliga  roman  skulle  kunna  tillföra  mycket  till  diskussionen  om

kluvenhet  och  personlighetssplittring.  Den själsliga  splittringen  tematiseras  på  ett  ovanligt

konkret sätt, som får själva den narrativa strukturen att lösas upp. Jämfört med de verk som

avhandlats här, är den yttre handlingen obetydlig, och istället hamnar formen samt de psyko-

logiska processerna i fokus. Verket öppnar således för intressanta tolkningar, som med fördel

skulle kunna relateras till resonemangen i föreliggande uppsats. 

     Min uppsats har negligerat kvinnorna i Bergers litterära värld. Även om de visserligen

negligeras också av författaren själv, finns potential för givande analyser av de kvinnoporträtt

som förekommer. Hur ska den demoniska Ysaïl förstås, gentemot den oskuldsfulla Yrsa, eller

den koketta Franchetti? En sådan diskussion skulle behövas för att komplettera analysen av

Bergers modernitetsperspektiv. Det finns dessutom utrymme för en genusorienterad studie av

samma verk jag har analyserat. Som Anna Jörngården går in på i sin studie, har tidskrisen en

dimension av könskris. Upplösningen av gamla strukturer påverkar också könsrollerna; den

Nya Kvinnan gör sitt inträde.169 En intressant diskussion kan föras kring dekadenslitteraturens

förhållande till  dessa frågor,  och så även i  Bergers fall.  Det skulle exempelvis kunna vara

berikande för förståelsen av Berger att titta på hur attityder till  kön och genus skiljer sig i

framställningen av svensk och amerikansk modernitet. 

  

9. Sammanfattning

Denna uppsats analyserar Henning Bergers författarskap åren 1901-1911, utifrån en nyläsning

av verken Där ute,  Ridå,  Ysaïl,  Drömmen om helvetet samt Drömlandstrilogin (Drömlandet,

Bendel & Co och  Fata Morgana). Utifrån ett dekadens- och modernitetsperspektiv reviderar

jag den traderade uppfattningen om författarskapet  som ytligt,  och visar att  Berger gör en

betydande skildring av moderniteten, med större komplexitet än man tidigare uppmärksammat.

Jag  belyser  jag  konturerna  av  ett  underliggande  idékomplex,  som  särskiljer  honom  från

samtidens  svenska  författare  men  ställer  honom  med  förbund  till  stora,  internationella

168   Landquist 1949, s. 116, 117.
169   Jörngården 2012, s. 23. 
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modernitetsskildrare. I och med åren som utvandrare i Chicago, är han i vissa avseenden före

sin tid när han debuterar i Sverige. Amerika blir i hans skildringar en representation för en

längre gången utveckling än man erfarit i Stockholm vid samma tid; jag tar hjälp av Anna

Jörngårdens begrepp tidströskel för att konceptualisera tidsandan, med dess skiljelinje mellan

framtid och förflutet.170 

        Jag förhåller mig till den övergripande frågeställningen om vilken attityd till det moderna

som kan utläsas i verken, samt vad de uttrycker om moderniseringens innebörd för människan.

Den kluvenhet som genomsyrar Bergers verk fungerar som ett sammanhållande tema i min

analys. En av uppsatsens huvudfrågor är hur denna kluvenhet skall  förstås och förklaras,  i

ljuset av hans starka skildringar av såväl positiva som negativa sidor av moderniseringen. 

     Bergers verk visar  upp moderniteten i  all  sin  glans,  men utan att  skönmåla.  Asfalts-

romantik, nuets underverk, tyglandet av naturkrafterna, möjligheterna och berusningen, ställs

sida  vid  sida  med  dess  destruktiva  konsekvenser:  skördandet  av  offer,  skövlingen  av  allt

gammalt, mänsklig nedbrytning och skärande orättvisor. Jag drar slutsatsen att hans skildring

ytterst  är  bejakande  gentemot  utvecklingen.  Acceptans och  determinism framträder  som

förklarande nyckelbegrepp. Intertextualitet mellan min studie och Marshall Bermans  Faust-

studie bidrar till att synliggöra den faustiska kärnan hos Berger; utvecklingens destruktivitet

betraktas som ett nödvändigt och oundvikligt ont. Jag har därmed kunnat påvisa konturerna av

en existentiell analys, som tidigare forskning inte uppmärksammat. Börsmotivet framträder där

som ett centralt motiv. 

       En annan slutsats av min genomgång är att författarskapet förhåller sig avvisande till det

svenska sekelslutets  pessimistiska tankestrukturer.  Det  svenska och amerikanska behandlas

som antiteser; den svenska mentaliteten framstår som ett nedtyngande arv. I arvet ingår dock

även ett romantiskt drömmartemperament, vars status är mer tvetydig. Stilistiskt används t.ex.

en  naturromantiskt  vokabulär  på  unikt  moderna  företeelser.  Även  om framställningssättet

framhäver de romantiska aspekterna av det moderna, kategoriserar den yttre handlingen ett

romantiskt sinnelag som icke gångbart i den amerikanska moderniteten.  Arvet blir ett hinder

för den som vill ansluta sig till den nya tiden – tidströskeln kräver en själslig transformation,

ett definitivt brott med arv och bakgrund, och med alla egenskaper som tillhör det förflutna.

170 Anna Jörngården, Tidens tröskel. Uppbrott och nostalgi i skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900, 
Höör: Brutus Östlings Bokförlag Symposium 2012.
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