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Medborgarsubjektets ekonomi
Subjektivitet, biomakt och konsumtionsmönster  
i två tidiga 1800-talsromaner
Av C A ROL I N E  H AU X1

När den vardagliga hjältinnan Fransiska i Fredrika Bremers roman Grannarne (1837) 
tillsammans med sin trygge gamle man flyttat till Småland och där lyckats bli delak-
tig i grannskapets gemenskap kan hon bli människa på riktigt. Och först när den unge 
jaktlöjtnanten Arve i Emilie Flygare-Carléns Rosen på Tistelön (1842) förälskat sig i 
smugglardottern Gabriella lever han upp till sin potential som en självständig och nyt-
tig individ.2 Är det således samhörighet som krävs för den enskildes frihet och agens? 
Denna artikel analyserar hur individen i dessa romaner formas i en liberal ekonomi 
och argumenterar för att det liberala subjektet konstitueras som ett medborgarsub-
jekt genom att ges konkret form i en berättelse om den enskildes relation till kollekti-
vet.3 Med Étienne Balibars diskussion om medborgarsubjektet som utgångspunkt un-
dersöks individen i relation till social gemenskap (granngemenskapen, fiskesamhället, 
nationen) – samhälleligheter som genomsyras av marknadens logik.4 Vad gäller Rosen 
på Tistelön diskuterar artikeln statens betydelse och nya roll inom den politiska ekono-
min och vad gäller Grannarne hur ett modernt disciplinärt samhälle växer fram. Båda 
romanerna gestaltar dock en gemenskap som framställs som ett emanciperat samfund 
med fria och ansvarstagande individer. Därvid analyserar artikeln hur en gemenskap 
– en vi-känsla – produceras i romanerna, där medlemmarna väljer sin samvaro i frihet 
och under ansvar som emanciperade liberala subjekt samtidigt som de underkastas en 
maktordning, en ekonomi. I förlängningen inkluderas läsaren genom sin identifika-
tion med karaktärerna i detta fält av maktrelationer. Med fokus på kopplingen mellan 
medborgarsubjekt, biomakt och ekonomi öppnar artikeln upp för ett sätt att läsa den 
svenska 1800-talsromanen som ett slags praktik genom vilken romanens roll i forman-
det av en befolkning synliggörs.5

I de aktuella romanerna skymtar befolkningen i de små samhällen och gemenskaper 
som romanerna iscensätter. Men som forskningen om 1800-talsromanen både i Sve-
rige och annorstädes har visat framställs ofta en befolkning även på ett mer symboliskt 
plan. Det enskilda och konkreta representerar något mer allmängiltigt och generellt: 
individen är också en medborgare och det lokala samhället ingår i en nationell helhet. 
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Elisabeth Oxfeldt har framhållit hur 1800-talsromanen i Norden låter det lokala och 
personliga (platser, individer, relationer) representera det nationella, i sin mest extrema 
form som ”nationalromaner”; och i ”Bygdeidyllens gotiska maskineri. Nationell iden-
titet och fluktuerande bytesvärde i Fredrika Bremers I Dalarne” har jag undersökt al-
legoriseringens förallmänligande funktioner i Bremers roman.6 På internationell bot-
ten har exempelvis Doris Sommer visat hur den latinamerikanska kärleksromanen från 
1800-talet för det mesta utgör nationella allegorier, där det erotiska ska läsas politiskt. 
Man och kvinna representerar olika befolkningsgrupper eller landsdelar som förs sam-
man i äktenskapet.7 Nations- och krigsteoretikern Charles Tilly har i Coersion, Capi-
tal, and European States framhållit hur etablerandet av band mellan det lokala och det 
nationella rent av tillhörde de mest vitala dragen i nationaliseringen.8

Landskap, regioner och enskilda orter framställs i romanerna under perioden även 
som nationella gemenskaper i kontrast till andra. En nationell konsolideringsretorik 
tar ofta sin utgångspunkt i kulturella särdrag och skillnader – mellan människor, län-
der och regioner men också mellan olika landskap och orter. Nationell identitet grun-
das i den specifika platsen: det karga Bohuslän, det idylliska Småland, och så vidare. 
Anders Hedvall har poängterat hos Flygare-Carlén hur ”Bohusläns fiskelägesbebyg-
gelse [i nationaliseringen] fyllde alla krav på orördhet och genuint nationell prägel, 
samtidigt som dess fattiga invånare väckte behagligt demokratiska känslor”,9 och Anna 
Bohlin har i Bremers Midsommar-resan, en vall-fart (1848) visat på betydelsen av skill-
naderna mellan landskapen – vilka betraktades som egna nationella gemenskaper – för 
nationstanken och nationen som helhet.10 På motsvarande sätt gör Almqvist direkta 
kartläggningar av svenska landsdelar i Det går an (1839), Amalia Hillner (1840) och 
Tre fruar i Småland (1842–1843) och Bremer utpekar till exempel i I Dalarne (1845) 
Dalarnas (delens) alldeles särskilda relation till nationen (helheten).

Också romanernas framställning av livsstil, uppförandekoder och konsumtions-
mönster blir exemplariska och förebildliga för sina läsare. Det har bland andra Pia 
Lundqvist visat i Flygare-Carléns Ett köpmanshus i skärgården (1860).11 Tidigare 
forskning har framhållit att 1800-talsromanen förhöll sig ytterst handfast till det ma-
teriella, till ekonomi och till hushållning och att materiella villkor är relaterade till de-
korum och moral samt knyts till klass, kön och nation.12 I de här aktuella romanerna 
går, som vi ska se, dylika diskurser i dagen i den litterära texten likt didaktiska stråk som 
framställer samband mellan subjektiv och materiell förfining. Artikelns avslutande del 
diskuterar hur konsumtionsmönster konkretiseras i romanerna och förbinds med den 
nationella/liberala ekonomin.

Den befolkning som framträder i de analyserade romanerna utgör dock inte en-
dast idylliska och förebildliga gemenskaper utan representerar både potentiella faror 
och nya möjligheter för ett samhälle i förändring (jordreformer och industrialisering 
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av landsbygden i Grannarne, fiskenäringens omorganisation och kapitalism i Rosen på 
Tistelön): Finns det utrymme för en individualism för alla? Kommer individerna att 
nöja sig i sina sociala positioner? Representerar den fattiga landsortsbefolkningen ett 
hot om social omvälvning? Eller är en allas kamp mot alla något gott som inte ska täm-
jas för hårt?

Étienne Balibar framhåller att det liberala subjektet föddes med revolutionernas era. 
Franska revolutionens ”Deklaration om människans och medborgarens rättigheter” 
(1789) låter subjektet som medborgare sammanfalla med det moderna subjektet. Män-
niskan blir nämligen inte medborgare i egenskap av att vara ett subjekt (i meningen 
subjekt med agens), på grund av medfödda mänskliga rättigheter, menar Balibar, utan 
människan blir till som subjekt, i egenskap av att vara just medborgare.13 En lång väs-
terländsk tradition har hävdat att revolutionärerna 1789 blev medborgare först då de 
blivit medvetna om att de alltid redan varit bestämda till frihet genom sin födslorätt. 
Balibar vänder på förhållandet: för att kunna tänka sig själva som fria subjekt, behövde 
de överge tanken om sin underkastelse som undersåtar genom att erövra och konstitu-
era sitt politiska medborgarskap. I egenskap av medborgare är den enskilde inte natur-
ligt underordnad, utan har rättigheter – åtminstone i teorin – och kan först därigenom 
identifiera sig själv som ett fritt subjekt.14 Medborgarskap är ett möjlighetsvillkor för 
det moderna subjektet och det moderna liberala subjektet är alltså knutet till nationen.

Balibar understryker att människan i processen förvandlas från Subjectus, underkas-
tad statlig makt/lag, till Subjectum, det vill säga fri. Relationen mellan människa och 
lag omkastas, människan är inte underkastad lagen, utan dikterar lagen. Detta är visser-
ligen ett privilegium endast för några få, men etableras som möjlighet. Å andra sidan 
betonar Balibar att detta slags mänsklighet inte är något givet, utan en uppgift och en 
praktik. Människan måste kämpa för sin frihet via politiken.15 Hon är alltså ett subjekt 
som åtminstone i teorin strävar efter politisk frihet. Samtidigt har det liberala subjek-
tet en ekonomisk dimension och utgör vad Michel Foucault beskriver som ett ”intres-
sefyllt” eller begärande subjekt, ett slags homo economicus.16 Subjektet med rättigheter 
blir i detta ljus ett subjekt med intressen. Härvid läggs också en ekonomisk aspekt till 
medborgarskapet.

För individen är det relationen till kollektivet som är intressefylld. Med liberalis-
mens idé att de nationella ekonomierna skulle växa med hjälp av politiska åtgärder föl-
jer att förhållandet mellan medborgaren och nationen, individen och kollektivet, står 
på spel.17 Hur fördelar sig rikedomen över befolkningen? Hur mycket tillkommer den 
enskilde i dennes lokala förhållanden? I gengäld är det, enligt Foucault, först i nätver-
ket av relationer mellan befolkning, territorium och rikedom som en vetenskap som 
politisk ekonomi kan uppstå, och därigenom interventioner på befolkningens och ri-
kedomens område från statligt håll. Det rör sig vidare mer om ”regerandetekniker” än 
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lagar.18 Principen om en yttre begränsning i form av raison d’État, där suveränen härs-
kar över folket, ersätts i och med liberalismen av principen om en inre begränsning:19 
regerande innefattar snarare tekniker för att förvalta befolkningen och maktutövning 
i form av ”ekonomi” – här i samma mening som det grekiska oikonomia, som beteck-
nar administrationen av oikos (hemmet, hushållet, privatsfären till skillnad från po-
lis: statsstaten, offentligheten).20 Denna ekonomi – som skulle kunna beskrivas som 
förvaltning, ledning eller management – utgör en ordnings (ett hushåll, el dyl) aktiva 
aspekt, det sätt på vilket ordningen producerar, styr och upprätthåller sitt objekt. Gior-
gio Agamben gör också jämförelsen med oikonomia i ”What is an Apparatus”, där han 
diskuterar Foucaults begrepp ”apparat” (”dispositif ”) som har som huvudsaklig funk-
tion att producera subjekt.21

Agamben beskriver apparaten som regler, riter, och institutioner som påtvingas in-
divider utifrån, men som internaliseras i övertygelser och känslor.22 Vad som står på 
spel är relationen mellan individen som levande varelse och apparaten: det är i kampen 
mellan levande varelser och apparaten som subjekten formas, menar Agamben.23 Libe-
ralismen, i meningen vetande och teknik för förvaltning av befolkning och rikedom, 
utgör en sådan apparat. Eller hellre, enligt Foucault: liberalismen framträder som den 
rationalitetsform som är specifik för den biopolitiska regleringens apparat.24

Med den politiska ekonomin styr staten således inte territoriet på samma sätt som 
tidigare, utan arrangerar och distribuerar ”tingen”, vilka består av människorna i deras 
komplexa relationer och band såväl till varandra som till rikedomen, förnödenheterna, 
territorierna, grödorna och så vidare.25 Samtidigt, framhåller Foucault, görs ekonomi 
från och med 1700-talet till ett särskilt och självständigt verklighetområde – i den be-
märkelse vi använder begreppet idag.26 Det rör sig således om ett förvaltande (eko-
nomi) av ekonomin (i meningen område, fält) där administrerandet av befolkning och 
rikedom innefattas. Av liberalismens funktion i den nya biopolitikens (makt)ordning 
följer emellertid att staten disciplinerar sig själv att begränsa sitt regerande i relation till 
samhället. En förutsättning är att befolkning och rikedom inom liberalismen betrak-
tas nästan på samma sätt – som något naturligt med egna transformationer och rörel-
selagar.27 Omvänt är möjligen liberalismen ett sätt att naturalisera makten. Finns frihet 
behövs dock säkerhet (statliga interventionsformer och kontrollåtgärder). Det rör sig 
om en form av beroendeförhållande mellan frihet och disciplin.28 Om staten behöver 
regera mindre, behöver liberalismen också att medborgarna reglerar sig själva: subjek-
tets frihet förutsätter självstyrning. Så formas det liberala subjektet.

Nancy Armstrong hävdar att den tidiga romanen gjorde liberala subjekt av sina lä-
sare, att det var dess uppgift: ”To produce an individual novels had to think as if there 
already were one, that such an individual was not only the narrating subject and source 
of writing but also the object of narration and referent of writing.”29 I läsningen till-
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talas läsaren som ett subjekt och igenkänner sig som ett sådant subjekt i identifikatio-
nen. I den subjektformerande funktion som Armstrong pekar på liknar romanen ap-
paraten – samtidigt som romanen själv tematiserar hur subjektet formas i ekonomin.30 
I kamp med den gotiska romanen är det främst den realistiska romanen som formar li-
berala subjekt, menar Armstrong, i synnerhet genom att tematisera förhållandet mel-
lan individuellt begär och normer för medborgarskap.31 I de romaner som är aktu-
ella här får det intressefyllda subjektet konkret form i ett sådant spänningsförhållande 
mellan norm och begär i ett narrativ om individens förhållande till kollektivet. På lik-
nande sätt som staten reglerar sig själv i sitt regerande i förhållande till samhället disci-
plineras och regleras det individuella begäret. Artikeln undersöker hur en balans mel-
lan frihet och tvång skrivs fram i romanerna och hur subjektet formas i de ekonomier 
som de utgör.32

Ekonomin i Rosen på Tistelön
I Rosen på Tistelön iscensätts spelet mellan statlig intervention och fri marknad i form 
av kriget mellan ”tullsnokar” och smugglare i den bohusländska skärgården, varvid ett 
intressefyllt subjekt både etableras och problematiseras i den framställda ekonomin. 
Romanen framställer vidare en ekonomi i förändring. Olika former av kommersiell 
handel och varucirkulation står i centrum, kretslopp som störs av alltför våldsamma 
metoder från både de som representerar lagen och de som trotsar den. Laglösa från 
Tistelön (de råa smugglarna med ledaren Harald Haraldsson i spetsen) smugglar in 
gods i landet framför näsan på lagens representanter (den hårdföre tulltjänstemannen 
Arnman den äldre med sina tullare och länsman från fastlandet), vilka brutalt slår till-
baka. I själva verket är det, som Yvonne Leffler påpekar, tullarna som tar upp striden 
med skarpa vapen och som överträder gränsen mellan Tistelö och fastland.33 Tistelöns 
motpol är det lilla fattiga fiskesamhället på fastlandet, en ekonomi baserad på natura-
hushållning med sinande fiske och stora barnkullar. Fisken byts eller säljs på den lokala 
marknaden (handelsboden) vilken ägs av den onde kapitalisten, patron på Gråby, som 
köper billigt och säljer dyrt. I romanens fokus står kärleksparet Arve och Gabriella, 
barn till den krigande generationen.

När antalet barn i fiskeläget relateras till vad näringarna där kan ge iscensätter roma-
nen politisk ekonomi. Texten framställer både befolkningens anpassning till de ekono-
miska processerna och den ekonomiska förvaltningens anpassning till befolkningen. 
Befolkning och rikedom skildras i sin ”naturlighet”, och i ett samspel. Den nya statliga 
representantens funktion – det vill säga det sätt Arve agerar på när han tar över rollen 
som tulltjänsteman – får betydelse för detta samspel.

Synen på förhållandet mellan befolkning och rikedom gick isär inom den politiska 
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ekonomins teori. Där Adam Smith (1723–1790) och David Hume (1711–1776) såg 
friska och produktiva kroppar som tecken på styrka hos den större samhällskroppen 
– en snabb befolkningsökning som index på en hälsosam stat – spårade T.R. Malt-
hus (1766–1834) istället sociala problem i den mänskliga vitaliteten: den reproduk-
tiva kroppen förgör just det välstånd som gjorde den fruktbar.34 Malthus omvärde-
rade därmed den hälsosamma kroppens sociala mening, vilket var en omprövning av 
1800-talets sociala diskurser och praktiker. I framställningen av fiskeläget är det snarast 
en Malthusiansk diskurs som slår igenom i romanen.

I det fattiga fiskesamhället kryllar det bokstavligen av barn på berghällarna. Det 
kunde lika gärna rört sig om säl, mås – eller fisk: de ”brunstekta ungarne” ligger och 
solar sig ”på klipporna i sällskap med rockor och torsk” (349). Barnen framträder som 
ett slags okontrollerbar hord och därmed också som ett möjligt hot om framtida social 
oordning: ”Barnen, ett otaligt antal, här som vid andra fiskelägen, äro kastanjebruna, 
med gulhvitt hår och blå ögon. De synas vanligen i flockar, de fattigaste utstyrda en-
dast i en trasig skjorta, svartgrå till färgen […].” (349) Barnen utgör potentiella (då de 
ännu endast rör sig i flock), alltför ivrigt begärande subjekt – ett slags presumtiv omått-
lig individualism – när de slåss som trutungar om de godsaker hjälten och tullaren 
Arve delat ut, något som inte är för allas bästa.35 Men här finns även en positiv poten-
tial (enligt Arve): ”Det var ett stoj, en glädje utan ända, der de på alla fyra fötter krä-
lade omkring, för att uppsnappa det nedfallna, som icke heller var så litet, ty det roade 
Arve att se deras behändiga rörelser med armbågarne, allt vittnade om fallenhet för 
industri.” (349 f.) Vassa armbågar behövs i kampen om det goda (armbågar som i sitt 
sammanhang också ger associationer till måsvingar). De utgör ett gott levande mate-
rial, men ändå ett möjligt hot – fram till dess statens lokala representant (Arve), som 
det ska visa sig, upprättar en jämvikt mellan statlig makt och (civil)samhälle genom 
att reglera sin maktutövning. Arve känner också kärlek för barnen, till skillnad från 
den odräglige och bortskämde tullmästarsonen Lars från staden, som kastar ut gotter 
så illa att ett barn i sin iver ramlar i sjön och skulle drunknat om inte Arve räddat det 
(350). Det handlar om att styra så mycket eller lite att möjlighet ges för befolkning och 
rikedom att komma i en naturlig balans – att på ett kontrollerat sätt inlemma levande 
kroppar i produktionsapparaten. Det pågår också en rörelse i romanen där en från 
början hårt statligt reglerad marknad succesivt förskjuts mot liberalare marknadslagar. 
Konflikten skrivs explicit ut i romanen när en av karaktärerna, den frihandelsvänlige 
Kapten Rosenberg talar för sin sak:

Emellertid, hvad landet vidkommer, torde det vara oafgjordt, om det ej skulle vinna mera 
vid en fri in och utförsel. Om vi, till exempel, betrakta hansestäderna; hvar finnes en mera 
rik och blomstrande handel, än i Hamburg? (263)
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Romanen tar sin början i ett tillstånd av krig mellan smuggleriets totala brist på reg-
ler (Haraldsson) och statliga krav på full kontroll (Arnman den äldre), en konflikt som 
slutar i katastrof både för tullare och smugglare samt deras respektive familjer.

Det är först då stat (den liberaliserade statlige tjänstemannen Arve, son till Arnman) 
och kapital (den reformerade smugglaren, Birger, son till Haraldsson) börjar samar-
beta, som sfärerna kan integreras och varor/inkomster får ett produktivt, samhällsnyt-
tigt värde. Den statliga makten disciplinerar sig själv i relation till en marknad. Här-
vid fungerar marknad (och samhälle) som en kritisk instans i relation till den statliga 
makten.

Individualisering och representativ ekonomi
Reformeringen börjar i en sammandrabbning vilken slår om i ett produktivt möte, 
nämligen första gången hjälten och tullaren Arve träffar smugglardottern och hjältin-
nan Gabriella som vuxen kvinna. Statlig makt i tullarens gestalt drabbar samman med 
oreglerade marknadskrafter: smuggleriet/”lurendrejeriet”, något som romanen med all 
önskvärd tydlighet visar är en effekt av en marknad styrd av tullar och acciser. I mötet 
sker en korrigering av makt och begär. Efter en lång fruktlös flykt undan tullarna lå-
ter sig smugglarna infångas av Arve. Gabriella som sytt in värdefulla sidentyger i toft-
dynan sätter sig helt frankt på dem för att inte smugglarna ska avslöjas. Arve äntrar 
Tistelöbornas båt, men trots att han förstår var sidentygerna är gömda följer han inte 
reglementet och beslagtar kontrabandet. Gabriella grundar ”sin seger på det dröjande 
ögonkast, som jaktlöjtnanten skickat henne”. Hon gör ”sig ej samvete af att tillräkna 
denna blick en viss icke otydlig beundran för hennes – skönhet” (450), och jaktlöjt-
nanten, vars ”pligt” inte bör medge att ”visa den artighet, fruntimmer kunna fordra”, lå-
ter bli att utöva denna för Gabriellas skull (451). Tulltjänstemannen avhänder sig själv 
statlig auktoritet för att vinna Gabriella – makten låter sig korrigeras av begäret. Det 
är en form av disciplinering av tulltjänstemannen från Gabriellas sida. När Gabriella 
vägrar flytta på sig regleras Arve i sin myndighetsutövning, medan Gabriella å sin sida 
gör passivt motstånd genom att inte låta sig regeras. Hon sitter där hon sitter. I mötet 
regleras således maktförhållandena: Arve blir den plats, den relästation där maktord-
ningen förkroppsligas och därmed möjliggörs som en positiv kraft i romanen.

Mötet är i sig självt en transaktion i en marknadssituation. Begäret till Gabriella ut-
byts mot underlåtelse att utöva makt: Arve väljer sitt begär till Gabriella över myn-
dighetsutövningen. Också Gabriella själv kommer att anta varuform i utbytet mot va-
rorna då Arve väljer henne: närheten mellan den hemlighet Gabriella sitter på och 
hennes egen kropps hemlighet, könet, understryker kopplingen mellan kvinnan och 
handelsvaran, varigenom samhället som marknad synliggörs. I mötet produceras och 
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igenkänner sig – ”interpelleras”, för att tala med Althusser – det intressefyllda liberala 
subjektet (här Arve) som konsument, både i sin underkastelse och i sin möjlighet att 
välja mellan ”varorna” (tygerna och Gabriella).36 Själv underkastad den makt som han 
representerar – och samtidigt disciplinerad av Gabriellas (förförande) makt, vilken i 
förhållande till överheten fungerar likt en kritisk praktik i situationen – regleras sta-
ten/den statliga representanten i sin maktutövning. Människan (i Arves gestalt) fram-
står som både Subjectum (fri) och Subjectus (underkastad). Arve upprepar i sitt en-
skilda subjektblivande vad han representerar: den politiska ekonomins hållning. Reg-
leringen av den statliga representantens maktutövning blir i romanen startpunkten för 
en ny era med naturliga handels- och pengaflöden. En liberal linje är ju också att un-
derlätta transaktioner.

När kontrahenterna Gabriella och Arve skiljs åt – tullaren med oförrättat ärende, 
smugglardottern uppfylld av en känsla av både makt och lättnad – och därmed läm-
nar den av makt och motstånd genomsyrade positionen där de representerar två si-
dor (tjuv och polis) kan de mötas fritt som individer: ”Glöm icke det gamla löftet att 
komma till Tistelön, herr jaktlöjtnant! ropade Gabriella, som nu i glädjen sjelf glömde 
all förställning och vänligt inbjudande nickade åt Arnman, vilken med hatten i hand 
och en uttrycksfull blick från de lifliga ögonen besvarade bjudningen.” (452) Här sker 
istället ett möte mellan individer där blicken, istället för att endast spegla Gabriellas 
skönhet eller (falliskt) penetrerande söka bytet, uttrycker en inre känsla. Å andra sidan 
tycks det ena förhållandet vara en förutsättning för det andra. På grund av att makten 
reglerats i mötet blir en subjektsposition möjlig där Gabriella som individualiserad kan 
tala fritt ur hjärtat. Den representativa ekonomin – där kontrahenterna representerar 
istället för att vara sig själva – tycks skära genom, rent av producera den enskilda och 
individualiserade ordningen. Man skulle kunna kalla skiftet en allegorisering av roma-
nens förmåga till konkretisering och individualisering. Romanen framställer en natio-
nell och statlig problematik – hur politisk ekonomi förhåller sig till handel och tullsys-
tem; befolkningsfrågans förhållande till det totala välståndet och så vidare – på indivi-
duell nivå. Därigenom görs det enskilda exemplariskt.37

Ytterst handlar det om rikedom (pengar och lösegendom): statens skatt och smugg-
larnas förtjänst på varorna. Statens representant byter den ena varan, lösegendom (ty-
gerna), mot den andra, Gabriella (kropp) – vilken utgör hennes enskilda egendom. I 
själva verket, som det ska visa sig i romanen, byter han lösegendomen mot själva begäret 
till Gabriella (investering), då hon redan lovats bort till en annan (den frihandelsvän-
lige Kapten Rosenberg). En disciplinering av begäret möjliggör intrigen, vilken i sig ge-
nomsyras av ekonomi, bland annat genom att iscensätta en äktenskapsmarknad. Arve 
har inte laglig rätt till Gabriella då hon är trolovad – den enskildes fria intressespel på 
marknaden regleras av lagen (statlig makt plus konvention). Det är frustrerad kärlek 
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eller snarare återhållsamhet som visar sig produktiv i romanen. Det rör sig med andra 
ord om samma typ av disciplinering där underkastelse och självreglering sammanfaller, 
om än omkastat eftersom det här är fråga om underkastelse under lagen och ett återhål-
let begär i en marknadssituation. Produktiviteten avser alltså inte barnafödande (repro-
duktion) med en ökning av befolkningsmängden som resultat, utan samhällsnyttig ri-
kedom. Det disciplinerade begäret driver den nya ordningen med välfärd, ökad handel 
och ackumulering av kapital. Avhändandet av makt visar sig producera nytta och arbete: 
regleringen av myndighetsutövning i stunden – liksom det återhållna begäret till Gab-
riella – möjliggör goda affärer i samarbete med den så småningom reformerade smugg-
laren Birger, Gabriellas bror, samt engagemang för den fattiga ortsbefolkningen. Arve 
upprättar ett slags statligt välfärdssystem (subventionerad affärsrörelse, utbildningssys-
tem, inhämtande av skatt för fiskaränkors överlevnad etc.) – där befolkningen tidigare 
utarmats under en kapitalism som tillåtits löpa amok (den onde grosshandlaren).

Romanen spinner vad Catherine Gallagher kallar en ”bioekonomisk” intrig som 
diskuterar och etablerar sättet på vilket den enskildes lycka och tillfredställelse står i 
förhållande till det nationella kollektivets inom politisk ekonomi/liberalismen.38 När 
det intressefyllda subjektet – vilket sammanfaller med den statliga representanten men 
också smugglaren Birger – integreras i sitt nya sammanhang förändras samhället till 
något bättre. Det oöverskådliga antalet barn som i en framtid skulle kunna utgöra ett 
hot mot den sociala ordningen och/eller skaffa lika många barn själva och till slut ut-
arma välståndet i riket, utbildas och integreras i samhällsmaskineriet. Befolkning och 
rikedom balanseras. I denna ekonomi i balans där välstånd och nytta produceras ryms 
i princip romanens huvudsakliga intrig. Det tycks som en reglerad maktutövning och 
disciplinering av begäret sammanfaller i könet, både på individnivå (objekt för begär/
barnafödande) och nationell nivå (nativiteten).

Hos Arve framträder en interioritet som effekt av hans balanserande mellan den 
lag han ska upprätthålla och den ”naturliga” känslan, där förnuftet oftast ställer sig på 
den senares sida. Men det som framställs som en kamp hos Arve utgör i själva verket 
individen som produceras som en plats för lagens och begärets disciplinering av sig 
själva. Subjektet underordnas statlig makt, men blir den plats där statlig makt regleras 
av marknaden. På så sätt kan subjektet uppfylla sin funktion som relä där integrering 
(jaget/kollektivet, det lokala/det nationella) blir möjlig. Regleringen av makten som 
framkallar Arves inre motsvaras av vad han gör i förhållande till det samhälle han inte-
greras in i. Subjektet blir både relä och styrmedel.

Rosen på Tistelön slutar med att balansen förstörs och den gamla ordningen bryter 
in och krossar det som byggts upp. Birger halshuggs för att statuera exempel, Gabriella 
blir ett barnlöst fattighjon, Arve måste flytta till annan ort för att bli (re)produktiv och 
fiskeläget faller tillbaka i oupplyst fattigdom. Romanen slår om i kritik och avslöjar ett 
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samhälle där ett icke tillräckligt liberalt styre råder. Maria Löfgren har pekat på att re-
censenterna reagerade negativt på romanens slut när den kom ut, just på grund av att 
man tyckte att romanens civilisationsprojekt går om intet.39

Ekonomin i Grannarne
I likhet med Rosen på Tistelön integreras individen med kollektivet i Bremers roman 
Grannarne och en balans upprättas mellan frihet och underkastelse/självreglering. Av-
stånd och obalans både etableras och överbryggas, som vi ska se. Intrigen iscensätter 
en process där relationer skapas mellan människor, men också mellan människor och 
materiella ting. Liberala marknadslagar råder: det som är bra för den enskilde indivi-
den är just bra för den andre, vilket inte döljer att marknadens lagar även för med sig 
moment av kamp.

Den inte helt unga Fransiska är nygift och följer sin nästan dubbelt så gamla man, av 
Fransiska kallad ”björn”, till dennes hemtrakter i Småland, där paret fått arrendera en 
liten egendom av björns fostermor som är patron(essa) i trakten, allmänt kallad ”ma 
chère mère”. Stället är en produktionsenhet med några kor och täppor, som de har ”mer 
för nöje än för nytta” då björn försörjer sig som läkare (23). Fransiska förflyttas från en 
utsatt position (förlust av förmögenhet, sjukdom, osv.) i storstaden till ett nytt liv på 
landsbygden där hon integreras i den sociala ordningen samtidigt som hon aktivt del-
tar i att producera den, dels genom sitt aktiva sociala liv, dels i själva framskrivandet av 
ordningen – i de brev hon skriver till sin väninna Maria L. om sitt liv. I breven produ-
cerar hon också sig själv, i relation till denna ordning. Den text som romanen utgör be-
står (med några små undantag) av dessa brev.

Liksom i Rosen på Tistelön beskrivs den sociala ordningen som en ekonomisk ord-
ning. Det sker både med avseende på hur ordningen förvaltas och drivs (oikonomia, 
enligt Agamben ovan) och i bemärkelsen att den utgör ett särskilt ekonomiskt om-
råde i form av en marknad. Det är ett förvaltningssystem av människor och ting. Det 
är vidare en socioekonomisk ordning i gungning, där kapitalism tränger ut en gammal 
jordägarekonomi. Ma chère mère är en rest från den gustavianska tiden (då barnen sä-
ger ”god morgon ma chère mère” och kysser på hand), särskilt i sin funktion som makt-
fullkomlig feodal matriark på flera gods. Hon håller ordning på pengarna till skillnad 
från maken, generalen Mansfelt – ett lämpligt namn – då denne levde. Ma chère mère 
följer inte konvenansens lagar för en kvinna, då hon intar en manlig position i samhäl-
let. Hon regerar även i en offentlig sfär, sitter både i kommunfullmäktige och i högsä-
tet vid de offentliga festerna. Man lyssnar till henne, ”hennes ord gälla som kungsord” 
(21). Hon visar könsöverskridande drag både i personlighet, utseende och klädsel: rö-
ker pipa, går klädd i stövlar och hatt, svär och domderar med folket på godset, som äls-
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kar, respekterar och fruktar henne. Kort sagt, hon härskar. Detta matriarkat bortra-
tionaliseras så småningom av en modern, patriarkal, kapitalistisk ekonomi.40 Den in-
brytande ordningen importeras med hennes andre styvson som rest i industrilandet 
England och som kommit hem med nya idéer om rationalisering, moderna maskiner 
och jordreformer.41

Social oordning existerar inte i ma chère mères regim; däremot anas den som ett 
orostecken då den nya ordningen importeras från England, där industrialiseringen 
medförde friställningar och upplopp. Ett villkor för romanen är den begynnande in-
dustrialiseringen i Sverige, liksom laga skiftesreformen som genomfördes 1827 och för-
ändrade landsbygden i genomgripande omfattning. Ekonomin tematiseras explicit i 
godsets förvaltning. Fransiska undervisas i hushållskonsten av ma chère mère. Hon är 
full av beundran ”öfver ma chère mère’s hushåll och ordning”:

I sanning, ett sådant hus, fullkomligt utrustadt och ordnadt, från det största till det 
minsta, der allt er på sin vissa plats och under sina nummer, en sådan liten verld är värd 
att betrakta och beundra, äfvensom husmodren, hvilken är den lefvande promemorian 
öfver allt detta, och känner sina saker, likså väl som någon general känner sina stridskraf-
ter. (17)

Hushållet beskrivs som en apparat där makten och den drivande kraften är husmodern. 
Men myndigheten (här i form av ma chère mère) tillhör den gamla ordningen – den 
l’ancien régime ma chère mère själv härrör ifrån – där härskarmakten slår ned oregel-
bundet och drabbande. Ekonomin framstår inte som ”naturlig” i hennes beskrivning 
(såsom den politiska ekonomin uppfattade marknaden), snarare maskinlik och meka-
nisk:42 ”Det är blott då och då, min kära Fransiska, som jag håller en sådan här räftst i 
mitt hus. Det sätter folket i respekt och saker i ordning. Drar man upp klockan i rät-
tan tid, så går den se’n af sig sjelf […].” (17) Ma chère mère behöver endast dyka ned i 
diskontinuerliga manifestationer ett par gånger om året för att folket ska internalisera 
makten och reglera sig själva. Men hon korrigerar också sig själv genom att inte regera 
för mycket. Resultatet blir då mer produktivt: ”Tjenstfolket måste också ha sin frihet 
och sin ro. ’Man skall icke binda munnen till på oxen som tröskar.’ Lät ditt folk få an-
svara för hvad de göra. Det är för dem bra, äfvenså för matmodren.” (18) Två paradigm 
tycks mötas i ma chère mère i denna övergångsfas. När hushållet beskrivs som en ”sådan 
liten verld” (17) i citatet och explicit jämförs med krigsherrens styre över arméer, större 
världar, antyds hela rikets styrning som en ekonomi.43 Beteckningen ”mcm” (ma chère 
mère) som matchar HMK (Hans Majestät Konungen), tillsammans med hennes un-
derliga ”huvudkask” (5), vilken måste ses som en maktsymbol, liksom hennes särskilda 
”länstol” (70), vilken mest av allt får funktionen av tron, öppnar vidare för en läsning 
av den lilla världens kontakt med och rent av organisation av riket.
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Likt Rosen på Tistelön tematiseras det lillas (delen) relation till det stora (helheten). 
Delens relation till eller integrering med helheten tycks likt supplementet (i Derridas 
mening) förvandla denna helhet. Något liknande sker i romanen helt explicit i fråga 
om kvinnans domän i förhållande till mannens. Den ålderstigna ordningen börjar med 
maktens självdisciplinering att modelleras på politisk ekonomi. Det är också ett skifte 
som markerar övergången från gods och storfamilj till kärnfamilj. Storfamiljen, som 
utgör en mikrovärld av riket – ett rike vilket i sin tur regeras på liknande sätt som den 
vise familjefadern styr – övergår i det slags ordning där (kärn)familjen istället utgör ett 
segment av befolkningen. I den kapitalistiska ordningen blir det kärnfamiljen som ut-
gör aggregatet för kropparnas kontrollerade införande i produktionsapparaten.44

Normalisering
I Grannarne sammanfaller social och ekonomisk ordning också så att mänskliga rela-
tioner organiseras som i viss mån mätbara ekonomiska relationer. Förutom att mark-
naden sätter värdet handlar det om hur väl man står i ma chère mères gunst. Fransiska 
placeras in i en ekonomisk värdehierarki ganska omgående, en hierarki som samtidigt 
problematiseras: ”ser du Maria, jag var fattig, måste förtjena mitt bröd i mitt anletes 
svett – musikundervisning är ej ett lätt arbete; – jag var ej ung mer, jag hade ej skönhet 
eller talanger”, medan ”han, af en ansedd slägt, i en förmånlig lefnadsställning, han, så 
allmänt aktad för karakter, kunskap och duglighet, han valde mig ändå framför andra 
rikare, vackrare, bättre än jag” (11). Det handlar således dels om mannens bytesvärde 
i samhällsekonomin och därvid på äktenskapsmarknaden, dels om att han faktiskt är 
en kompetent person. I björn tycks bytesvärdet sammanfalla med bruksvärdet. Samti-
digt förstår läsaren att Fransiska måste besitta ett värde som kanske inte är lika lätt att 
mäta och därför utbyta. Björn har dessutom vissa egenskaper som balanserar ekono-
min: han är mer än 20 år äldre än Fransiska, har bruna tänder och gör hemska grima-
ser, samt har i egenskap av långvarig ungkarl vissa ovanor: bland annat ”att småspotta 
öfverallt omkring sig, så väl på vackra mattor som på gråa golf ”, liksom att röka i säng-
kammaren (10 f.).

Fransiska tycks dock ofullständig i andra mätbara hänseenden. Hon väger till 
exempel mycket lite: ”det befanns, att jag ej vägde fullt fem pund” (17). Och det plågar 
Fransiska att ma chère mère anser henne ”så förskräckligt liten”, ”som om hon knappt 
tyckte mig vara en fullkomlig människa” (33). Romanen beskriver sedan hur Fransiska 
blir en fullvärdig människa: ett liberalt subjekt i sin nya familj och i interaktionen med 
sina grannar. Fransiska är ständigt i rörelse, åker på visiter mellan grannarna, engage-
rar sig känslomässigt, idkar äktenskapsförmedling, är ”fredmäklare i tvister” (147) och 
lär sig att handskas klokt och försiktigt med grannar och storfamilj. Hon anpassar sig 
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till ordningen men börjar också söka förändra den. Därvid praktiserar hon återhåll-
samhet, lär sig träda tillbaka för att låta ett ”naturligt” förlopp reglera sig självt. Med 
idogt arbete och ständig cirkulation stiger hennes värdekapital succesivt. Till slut är 
det också hon som medlar mellan ma chère mère och hennes son Bruno i den största 
schismen i romanen (233 ff.). Ju mer Fransiska deltar produktivt i det yttre kollektiva 
livet, desto mer ökar också Fransiska och björn i värde för varandra.

Det gifta parets hem ställs i motsatsställning till sättet på vilket ma chère mère och 
folket på godset styr och låter sig styras. Det rör sig dock även här om en ekonomi. Pa-
ret träffas när björn vårdar Fransiska då hon är allvarligt sjuk men vägrar betalning 
för sina tjänster. Istället begär han hennes hand och räddar därmed hennes familj från 
ruin: ”gaf mina bröder skänker och lät välmåga komma i mitt förr så fattiga hem” (11). 
Vid sidan av att göra en välgärning, tycks mannen betala för Fransiska – och hennes 
tacksamhet, för älskar honom gör hon inte: ”nog tyckte jag om honom, fann honom 
hygglig, eljest hade jag inte gift mig med honom; men kärlek .. . . hm!.. . .” (10). Hennes 
betalning är att ”söka att göra honom lycklig efter […] bästa kraft och förmåga” (11).

I hemmet utövar Fransiska makt men reglerar också sin egen maktutövning: björn 
avvänjs att spotta på golvet, men får å andra sidan spottkoppar i alla rum (10). Om han 
inte får röka i sängkammaren och i förmaket, får han det däremot ”i sitt eget rum och 
i salen” (11). Och när han på gott humör kommer med pipan i handen släpper Frans-
iska ändå in honom i förmaket. Även björn avhänder sig makt under det att den inter-
naliseras av Fransiska. Björn är familjeförsörjaren men låter Fransiska ansvara för hus-
hållskassan. Med ansvaret följer att hon reglerar begäret att spendera och inte unnar 
sig någonting för egen del. Förvaltningen av den lilla gården och det privata hushållet 
modifieras med självreglerande tekniker. Vem innehar då slutligen makten? Det är en 
kamp där Fransiska oftast tycks styra i hemmet. Björn hävdar vid ett tillfälle motsat-
sen, fast i lek:

”Jo jo, hustru lilla, så går det med dem, som trotsa utan att ha maktena. […] Bekänn din 
vanmakt!
Ja!
Bed om förlåtelse!
Ack, förlåtelse!” (32)

Paret gör varandra bättre: mer moraliska, ekonomiska, sympatiska, inkännande, men 
också mer man och kvinna samt mer klasstillhöriga: mer borgerskap än aristokrati. 
Makarna normaliserar varandra – korrigerar varandra och korrigerar sig själva i förhål-
lande till varandra liksom de belönar och uppmuntrar varandra – i relation till konven-
tion och (med)borgerliga värderingar, varvid de efter hand individualiseras inom det 
system som ordningen utgör. I normaliseringen produceras den medborgerliga nor-
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men och det normala varigenom paradoxalt nog det icke-normala kan synliggöras.45 I 
normaliseringen produceras skillnader: individualitet.

När Fransiska blir gravid i slutet av romanen fylls hon av ångest. Björn ger henne 
carte blanche att föda barn – han blir i själva verket överlycklig över hennes grossess. 
Det framställs som en självklarhet i romanen och läsaren uppfattar Fransiska som över-
drivet ängslig, men utifrån normaliseringens perspektiv är ångesten berättigad. Är hon 
verkligen färdig? Är hon tillräckligt individuerad – underkastad/fri, integrerad/sepa-
rerad – för att inta den (moder)positionen i (kärn)familjen?

Man skulle kunna säga att Fransiska uppfostras av ma chère mère och normaliseras 
tillsammans med björn.

Individualisering och transsubjektivitet
Under romanens gång införlivas Fransiska med den plats dit hon förts, med männi-
skorna/grannarna hon möter där och med sin man. Det blir möjligt genom de förtrogna 
brevens framskrivning av interioritet, då dessa garanterar autenticiteten. Med breven 
drivs en kil in mellan jaget och de andra i framställningen av grannskapets personligheter, 
konflikter och glädjeämnen. Det gäller även i klyftan mellan man och hustru som från 
början knappast känner varandra. Avståndet till de andra både etableras och överbryggas 
under händelsernas gång. Samtidigt som Fransiska ger nyanserade porträtt av sina gran-
nar genom sin förmåga till empati och sin ökade förståelse för dem är det sin egen per-
sonliga utveckling hon visar upp i breven. Även när hon framställer sin starka känsla för 
djurens rättigheter (”Intet djur får pinas i köket, ingen fisk rensas lefvande eller sprattla i 
grytan, ingen fågel flaxa halfdöd hängande på en spik”, 25) beskriver hon sin särskilda, raf-
finerade mänsklighet. I sin sympati för den passionerade judinnan Hagar, älskarinna till 
ma chère mères son Bruno, uppvisar hon sin egen subtila förmåga att se hennes storhet, 
samtidigt som just skillnaden mellan de två kvinnorna tydliggörs och etableras på den 
främmande andras bekostnad (259). I beskrivningen av omgivning och relationer formas 
dessa relationer; det är i formandet av gemenskapen som den enskilde individen framträ-
der. Genom Fransiskas brev producerar Bremer således skillnaderna, men visar också hur 
mänskliga olikheter, med vissa undantag, kan samsas i det gemensamma grannskapet.

För att upprätthålla denna balans är det ytterst viktigt att begäret kontrolleras. Ett 
alltför starkt begär att anpassa den samhälleliga gemenskapen till sin egen föreställning 
om denna bryter upp gemenskapen som helhet. Den maktbalans som Fransiska arbe-
tar för att upprätta genom att reglera sin maktutövning blir nödvändig. Begär i excess 
måste disciplineras och/eller omdirigeras för att kunna härbärgeras. Det mest extrema 
uttrycket för denna balans är kärleksrelationen mellan den oregerlige Bruno och den 
änglalika unga kvinnan Serena. Brunos övermått av individualistiskt begär överskri-
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der gränserna för vad det lilla samhället kan tåla eller härbärgera. Han framställs som 
snudd på omänsklig, utan inlevelseförmåga eller sympati, en hänsynslös person som 
brutalt piskar hästar till döds, har idkat slavhandel och lever i öppen ”synd” med sin 
”tjensteqvinna” Hagar (260). Vad Bruno önskar eller snarare är besatt av (åtminstone 
till att börja med) är att försonas med sin mor, ma chère mère, som en gång förban-
nat honom när han förbrutit sig mot lagarna. Men han söker också den kollektiva ge-
menskapen, försöker överbrygga den klyfta som en gång upprättades då han drevs från 
hemmet. Försvaret av samhället, dess värderingar och normer tar form i Serena som 
med kärlek och viljestyrka lyckas disciplinera och tämja denne melodramatiske, rent av 
gotiske romanfigur. Serena träder in och skyddar mannen från den snudd på incestu-
ösa relationen till modern (endogami i excess) och den rasifierade kvinnan (exogami).

I formandet av individualiteten, enligt vilken olikheter och skillnader får betydelse, 
kommer individen just i sin unika specificitet även att bli exemplarisk, menar Nancy 
Armstrong: ”Their exceptions to the social rule at once individuates these protagonists 
and make them excemplary of individuals in general.”46 Något liknande gäller Frans-
iska som är alldeles för livlig och pratsam och dessutom alltför kort för att framstå som 
en svensk husfru enligt normen – det franskt klingande namnet gör henne extra apart 
– samtidigt som hon är klok, hänsynsfull och driftig. Genom att hon både ”sticker ut” 
och brottas med normen, samtidigt som hon tycks äga en intuitiv känsla för det rätta 
och det sanna, uppmuntrar hon till identifikation och blir ett slags representant för in-
dividualitet som sådan. Hon fungerar likt medborgaren både som sig själv och som del 
i en helhet. Hennes förmåga att fungera exemplariskt följer även av att den subjektspo-
sition hon så småningom intar i berättelsen redan är genomsyrad av ideologi som en 
effekt av den ”normalisering” hon genomgår tillsammans med sin man björn (vilken 
beskrevs ovan). Med normaliseringen produceras Fransiska som en samhällsvarelse en-
ligt normer för den goda hustrun och medborgarinnan. Å ena sidan görs det enskilda 
således exemplariskt; å andra sidan kommer det enskilda att utgöra en konkretisering 
av vad som gäller allmänt och enligt normen i ekonomin.

I egenskap av romankaraktär anpassar sig Fransiska till och underkastar sig den ord-
ning romanen framställer. Men författaren till breven, berättaren, befinner sig både i 
ordningen och producerar den genom skrivandet. Det är Fransiska som driver, distri-
buerar och förvaltar befolkningen i ekonomin där värdet ständigt ökar: parterna raf-
fineras, blir bättre, godare, sannare. Hon iscensätter därvid även sig själv, som en form 
av egendom vilken hon investerar i äktenskapet med björn, i granngemenskapen och 
så vidare. Fransiska skriver från en position bortom handlingsförloppet, men befinner 
sig samtidigt mitt i flödet, då det inte är ett återberättande av hela händelseförloppet i 
efterhand. I skrivandet iscensätter hon sig själv som objekt – separerat från det subjekt 
som så att säga härbärgeras där – vilket sätts i cirkulation i ekonomin. Hon blir ett in-
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tressefyllt subjekt som formar samhället och formas där. När hon som reproduktiv blir 
ett fullödigt subjekt i familjen upphör brevskrivandet. Hon sammanfaller då med sin 
kropp i sin nya funktion i produktionsapparaten.

Den dubbla rörelsen är typisk för den författarposition (och en omformulering 
av en romantisk författarroll) som Bremer etablerar. Som Åsa Arping visat i den An-
språksfulla blygsamheten (2002) blir berättaren Beata Hvardagslag i Bremers Famillen 
H*** (1831) författare genom en defensivt auktoriserande retorik: i husrådinnans ge-
stalt, samtidigt ödmjuk tjenarinna och en jämlike med inflytande, blir det möjligt att 
skriva, vilket egentligen framställer just den dubbelhet som är kännetecknande för det 
liberala subjektet.47

Medborgarsubjektet etableras just i delaktigheten i kollektivet som ett transindivi-
duellt subjekt, menar Balibar. Individen produceras som del i kollektivet. Själva tillbli-
velsen sker genom kollektiviseringen. Medborgarsubjektet är både en konkret enskild 
individ och ett nationellt subjekt. Jag vill hävda att det i Grannarne sker en formering 
av en sådan gemensamhetsvarelse, något som innefattar ömsesidighet när det gäller 
individuell och social subjektivitet. I Fransiskas integrering i samfälligheten konver-
gerar två perspektiv: hon blir till med agens och hon är underkastad makten/ideolo-
gin. Hon genomgår vad Balibar beskriver som ”becoming-citizen of the subject” och 
”becoming-subject of the citizen” (både Subjectum och Subjectus).48 Denna dubbelhet 
framstår också som en subjektets delning, en dualitet i subjektet där jagets individua-
litet och jagets ”kollektivitet” genomskär varandra. I integreringen med kollektivet i 
samfälligheten är Fransiska, men också de andra grannarna, så att säga ett tillägg till 
sina individuella själv: de är transindividuella då de har gemensamheten gemensam. 
De utgör vad som hos Balibar kallas ”being(s) in common”.49

Detsamma gäller Arve i Rosen på Tistelön. Också här integreras delen och helheten, 
Tistelö och fastland. Individen och civilsamhället/kollektivet inte bara integreras i ro-
manen, det är som del i det hela, i kollektivet i form av transindividualitet som subjek-
tet blir den plats där balans produceras: det är så det intressefyllda subjektet omformar 
samhället och självt formas i det. Arve blir ju den konkreta plats där relationen mel-
lan stat och marknad regleras. Hos Bremer är denna dubbelhet grundläggande och 
står i relation till en särskild syn på samhällelig gemenskap. Flygare-Carlén framstäl-
ler samma typ av individualiserad samhällelighet. Det är också så Bremer och Flygare-
Carlén framställer nationen. Nationens ordning där medborgare formas och görs pro-
duktiva blir biopolitik: en organisation av befolkningen på en mer generell nivå.
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Materiell kultur och konsumtionsmönster
Ekonomin i Grannarne och Rosen på Tistelön konkretiseras i framställningen av ma-
teriella villkor och konsumtionsmönster. Människor och ting (hattar, schalar, klän-
ningar, seldon, ekipage, möblemang, prydnadsföremål, etc.) sätts i omlopp och inte-
greras (eller ej) i de framställda världarna och laddas med betydelse i en värdeförme-
ringsprocess. Mervärde skapas utifrån positiva känslor av gemenskap, hemtrevnad, 
ordning, trygghet, omsorg eller kärlek som i cirkulationen och integrationen fäster 
vid kroppar och ting vilka animeras och därvid produceras och tillskrivs sina självklara 
platser – distribueras och förvaltas – i samfälligheten. Det rör sig om en affekteko-
nomi, för att tala med Sara Ahmed.50 Ett kriterium för värdets etablering är regler och 
konvenans i den kollektiva gemenskapen: vilken hatt kan bäras vid vilket tillfälle (vä-
derlek, besöksobjekt, transportmedel)? Och av vem (ung fru, kokett fröken)? (Gran-
narne, 32 f.) Vilken ”shawlett” är passande vid träffen med en ung man? (Rosen på Tis-
telön, 296) Vem (ålder, inkomst, klass) tillåts bära två rader volanger i kjolarna? (Gran-
narne, 30) Hur bör det svenska medelklasshemmet inredas? (Grannarne, 23 f.) Vilket 
porslin och vilka kakor passar vid kafferepet? (Rosen på Tistelön, 677)

Materiell kultur har generellt stor betydelse i romanerna under 1800-talet, vare sig 
det gäller förtrollande och exklusiva miljöer, vilka lockar inbjudande från ett visst av-
stånd och skapar begär, eller mer vardagliga sammanhang där en inkluderande triv-
sel och harmoni råder. Exempelvis har Pia Lundqvist visat hur just trevnaden är ett 
viktigt inslag i Flygare-Carléns Ett köpmanshus i skärgården (1859) och hur framför 
allt tingen ingår i att skapa detta tillstånd.51 Långa beskrivningar av interiörer, möble-
mang, mattor, gardiner, tebrickor och serviser, klädartiklar, accessoarer, hattar och nip-
per får ta plats i 1800-talsskildringarna.52 Det är oftast medelklass- eller högrestånds-
hemmet som presenteras som miljö för det framställda dramat men miljön ingår även 
själv som del i intrigen. ”Handlingen är förlagd till det sedda”, skriver Sara Danius om 
den franska 1800-talsromanen.53 Något liknande gäller till viss del för romanen i Sve-
rige. God smak – sällan lyx, men en enkel och flärdfri stil – utgör markörer för sann 
kvalitet. Stil och smak är heller inte endast kategorier för att allmänt beskriva en karak-
tär eller dennes omständigheter utan tillskriver personligheten/identiteten essens. Det 
sker i samförstånd med den (för det mesta) i klasshänseende privilegierade läsaren, vars 
fint kalibrerade sinnelag förmår uppfatta nyanserna – inte sällan som en effekt av flitig 
romanläsning. På spel står vad som anses vara djupt moraliska egenskaper som sympati 
och förmåga till inlevelse.

I Grannarne berättar hemmet om sina invånares kvaliteter – det förmedlar idéer om 
såväl klass som moral. Fransiskas ”första angelägenhet blir nu att ordna [sitt] hus, så att 
trefvnad och lugn kunna bo derinne” (24). Huset är mycket ”hyggligt” möblerat (23). 
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”I synnerhet är förmaket med sin blå kattunsmöbel och hvita musslinsgardiner, ett all-
drakäraste sött rum.” (23, min kurs.) I romanen finns en känslomässig bindning mellan 
människa och sak. Yta berättar om innehåll. Stil talar om karaktär. Lori Merish, som un-
dersökt materiell kultur och konsumtionsmönster i den tidiga amerikanska 1800-tals-
romanen, lyfter särskilt fram sambandet mellan subjektiv och materiell förfining. Men 
motsatsen gäller också: hur stil och elegans istället döljer ett småaktigt sinnelag.54 Också 
i Grannarne sker även det senare – den eleganta och smakfullt klädda Jane-Marie, svä-
gerska till Fransiska, visar sig vara lättstött och långsint – och ofta får ett första intryck 
baserat på utseende och framträdande i romanen ge vika för ett sannare och mer kvali-
tativt värde. Den i Fransiskas ögon initialt löjliga Hellevi Husgafvel, en samlare av ting, 
vars hem liknar ett museum, kommer att visa reella kvaliteter som skarpsinne och med-
känsla. Ytan får således betydelse, vare sig den framställer sanning eller sken. I själva ver-
ket, vill jag påstå, är det när yta/kropp ges en känslomässig bindning – oavsett om den 
är äkta eller falsk – som denna animeras och framkallas i ekonomin.

När känsla och sentiment(alitet) sammankopplas med smak och materiell yta sker 
ett slags förkroppsligande av känslan, menar Glenn Hendler – ett kroppsligt band som 
förbinder subjekten (hjältar, hjältinnor, berättare, författare, läsare) med varandra och 
till den sociala kroppen.55 I relation till de romaner som undersöks här vill jag lyfta 
fram den kreativa aspekten av sådana förbindelser. De kroppsliga banden inte bara för-
binder preexisterande subjekt utan deltar i att skapa dessa som delar i kollektivet; och 
omvänt att producera dessa ytor/kroppar som särskilda individer vilka blir möjliga att 
cirkulera och därvid (värde)förmera i ekonomin.

Lori Merish hävdar något liknande om den amerikanska 1800-talsromanens repre-
sentationer av en så kallad civiliserad materialitet: ett medborgerligt subjekt formu-
lerades som en effekt av en känslomässig koppling mellan människa och ting i roma-
nerna. Konsumtion erbjöd en könad och klassbestämd kropp till ett nationellt liberalt 
subjekt, det vill säga, en plats för både (konsumtions)begär och statlig representation 
och reglering. Det innebar även en feminisering av konsumtionen, menar Merish, vil-
ken blir viktig för det nationalistiska projektet.56 Förutom att etablera klass och genus 
fungerar romanen härvid som viktig för nationaliseringen.

I den svenska 1800-talsromanen utmålas gärna specifikt svenska interiörer och hem-
inredning – typiskt svenska ting, svensk stil och smak, liksom en svensk livsstil. Själva 
sättet att konsumera framställer nationella ideal för den läsande framför allt borgerliga 
publiken vilken uppfostras i sin nations-, klass- och könstillhörighet. I Bremers Famillen 
H*** förblir exempelvis husfruns klädsel lika ”enkel och smakfull, såsom den hittills va-
rit” och ”hela hennes omgifning i hennes nya hem, – allt talade svenska […] soffor och 
stolar och bord och gardiner och porcelainer m.m. Intet utländskt fanns, och just det 
gjorde, tyckte [hennes bror], att man kände sig så välbehaglig och hemmastadd” (63).
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I Rosen på Tistelön och Grannarne kopplas förhållandet mellan bruks- och bytes-
värde liksom mellan lyxkonsumtion och rationell konsumtion till svensk livsstil.57 
Fransiska hävdar att hennes hem, Rosenvik, kombinerar nytta och nöje (23). Det är ett 
hem för både arbete och uppvisning inför besökare på visit. I Rosen på Tistelön skrivs 
de ting som kan integreras i en gemenskap och de som förblir främmande isär. Till 
skillnad från smuggelnästet på Tistelön där de insmugglade lyxartiklarna ter sig främ-
mande och utan sammanhang, utgör importerat gods och hemmaproducerade varor 
en harmoni, en ny helhet, i det trivsamma tullarhemmet: ”Kaffebordet, med den hvita 
duken, de små vackra gammaldags kopparne, hjemte gräddsnäckan av engelsk pläter, 
paraderade förträffligt bredvid den gröna bleckkorgen med nybakade gorån.” (677) 
De importerade konsumtionsvarorna (ostindiska koppar, engelskt nysilver) passar in 
då de fyller en funktion i sin specifika svenska kontext – vid kaffebjudningen. De im-
porterade varorna iscensätts som tecken på stil och klass i det enkla hemmet. De just 
”paraderar”, säljer social status, men gör även nytta som bruksföremål. De hör intimt 
ihop med kolonialvaran par excellence under perioden: kaffet, som vid denna tid adop-
terats i den svenska livsstilen.58 Fram till att de ska användas vid finbesöket står de dock 
prydligt undanställda: omsorgsfullt ”gned[s] dammet af de gamla ostindiska kaffekop-
parne, hvilka, med undantag af gamle löjtnantens begrafning, icke varit i bruk sedan 
salig fars sista födelsedag” (675). Det rör sig om en hybridform av ett äldre och ett mo-
dernare konsumtionssätt. Enligt den äldre formen för konsumtion, vilken Torstein Ve-
blen benämner ”conspicuous consumption”, konsumerade man i överflöd vid fest samt 
snålade och levde sparsmakat till vardags till skillnad från en mer jämnt fördelad var-
dagskonsumtion.59 Pia Lundqvist menar att Flygare-Carlén särskilt betonar vikten av 
en rationell och förnuftsinriktad konsumtion i Ett köpmanshus i skärgården, hur social 
och kommunikativ konsumtion inte endast handlar om statusjakt utan också om res-
pektabilitet och trivsel.60 I tullarhemmet får konsumtion också sin särskilda betydelse: 
När bytesvärde och bruksvärde sammanfaller, liksom privat, enskilt hem och idealt 
typiskt svenskt hem, konvergerar det lokala och det nationella, del och helhet, i roma-
nen enligt samma logik som individen och kollektivet. Rätt slags konsumtion fungerar 
nationsbyggande, är en del av den kollektiva gemenskap som skapas, där svenskhet de-
finieras i relation till måtta, nytta, nöje, stil. Den kopplas vidare till klass och kön: re-
diga kvinnor ur medelklassen är grunden till den svenska mentaliteten.61

Förvaltningen av ordningen innefattar även tingen. Konsumtionsmönster som 
skildras i litteraturen berättar om det egna, och formar därvid en gemenskap, där lä-
sare av romaner – gärna i följetongsformat – liksom tidskrifter och dagstidningar, re-
klam och andra brukstexter, vet med sig att de ingår i en nationell läse- och konsum-
tionskrets. Franco Moretti hävdar dock att särskilt romanen med sin speciella förmåga 
att inspirera till identifikation var den symboliska form som bäst förmådde represen-
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tera nationalstaten. Nationen som helhet kunde annars vara problematisk att konkret 
föreställa sig för den enskilde i dennes lokala förhållanden.62 Berömda romanförfattare 
som Flygare-Carlén, Bremer, von Knorring och Almqvist fungerade inte endast med 
sina namn som varumärken för litteraturen och sig själva.63 Som beskrivits av flera fors-
kare sålde artonhundratalsförfattarna även nationen.64 Genom romanens förmåga att 
producera livsstil samt normaliserande mönster för konsumtion blev denna litteratur-
form extra viktig som praktik i skapandet av nya medborgarsubjekt.
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It is not until the ordinary heroine Fransiska in Fredrika Bremer’s novel Grannarne [The 
Neighbours] has integrated into her new neighborhood that she can become a truly functional 
and self-governing individual. And it is only when the young customs officer Arve in Emilie 
Flygare-Carlén’s Rosen på Tistelön [The Rose of Thistle Island] gets involved in the welfare of 
the little coastal community that he lives up to his true potential as an autonomous and useful 
human being. The article discusses the way in which the individual in these novels is formed in 
a liberal economy. Subjectivation is looked upon from the perspective of Étienne Balibar, who 
equates the liberal subject with the citizen. Functioning dialectically both as subjugation and 
agency, subjectivation happens through collectivization.
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