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BURE HOLMBÄCK

Barnet, skulden och det gröna

Om dubbelheten i Hjalmar Söderbergs Förvillelser

I.

Hjalmar Söderbergs debutbok åstadkom en uppståndelse som eftervärlden fort
farande har i minnet. Ännu i våra dagar begagnas en klyscha som Harald Mo
landers bevingade fras om boken såsom lämplig karakteristik, när Förvillelser 
utges i nya upplagor.1 Det är förvånande, att en sådan avigvänd reklamtek
nik skall behöva användas för att väcka intresse för ett verk av Hjalmar 
Söderberg, och det verkar osannolikt att någon numera kan ta Molanders ka
rakteristik på allvar.

Harald Molanders författarskap och hans betydelse för svensk teaterhistoria 
skall inte här beröras; redan en flyktig bekantskap med hans produktion 
motiverar emellertid en viss undran över engagemanget i hans fördömande 
anmälan av Förvillelser. Söderberg hade visserligen väntat sig ett angrepp, 
men från ett helt annat håll: C. D. af Wirsén utsattes för ett förberedande 
motanfall redan innan Förvillelser utkommit, genom Söderbergs smädedikt 
En ovädersång, som skrevs våren 1895, sedan berättelsen antagits av Bonniers. 
Dikten infördes under mottot »C’est la guerre . . .» i Nordisk revy på som
maren, och författaren har senare deklarerat dess uppgift: »Jag hade nyss 
gjort ’Förvillelser’ färdig och ville ge Wirsén betalt i förskott för det ovett 
jag ansåg mig ha skäl att vänta av honom.»2

Söderberg har — sannolikt med rätta — hävdat att Molanders recension 
fick en avgörande betydelse för hur boken kom att tolkas. Recensionen var 
en av de första,3 och det är uppenbart att dess utformning kom att få en viss 
effekt på de följande. Söderberg har själv gett ett exempel på en sådan på
verkan från Molanders deklaration: »Strax efteråt träffade jag en präktig 
gammal ärkemurvel, Papirius-Ahlgren. ’Jag skall skriva om boken i Allehanda’,

1 Molanders både moraliskt och konstnär
ligt starkt fördömande anmälan infördes i 
Aftonbladet 9.11.1895. Den formulering som 
därefter har fått följa boken genom decen
nierna, var denna: »den torde vara ett bland 
de okyskaste alster af svensk penna, som i 
våra dagar smugit sig ut i bokmarknaden 
utan försegladt omslag». Det var också mot 
den som några av Söderbergs litterära vän
ner starkast tycks ha reagerat, när de till
ställde Molander en protestskrivelse med all
varliga erinringar mot hans sätt att förvalta 
kritikeransvaret. Ett utkast till protesten, skri
vet av Per Hallströms hand och undertecknat

förutom av honom av Heidenstam, Geijer- 
stam, Levertin och Tor Hedberg, finns beva
rat i GUB [Vol. H 58: 2]. —  När skrivelsen 
i sin slutliga utformning avsändes, tillkom 
även Ellen Key och Edvard Alkman.

2 Hj. S:s Skr 10, 77 {Anm. till Vers).
3 AB  9.11.1895; boken hade utlämnats 

från förlaget 25.10., och i oktoberhäftet av 
Nordisk revy (utg. av E. Thyselius) skrev 
Emil Kléen —  under sign. Antonio —  en 
kort och inte särskilt entusiastisk anmälan; 
han väntade dock större ting av Söderberg 
i fortsättningen {Nordisk Revy, årg. 1 (1895), 
836).
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sade han, och jag hade nästan tänkt berömma den. Men det förstås, efter den 
här artikeln av Molander får man ju lov att ta det litet försiktigt!’ — och 
det gjorde han .. .»4 Man finner också i de samtida recensionerna instämman
den som är tydligt färgade av Molanders läsart, men också klart uttalade gen
sagor emot den. I båda dessa fall hade emellertid det olyckliga inträffat, att 
läsningen inte längre var förutsättningslös: den var inriktad efter Molanders 
pekpinne — hur man än sedan reagerade inför denna.

Hjalmar Söderbergs redan vid denna tid väsentliga insatser som kritiker 
bringas i erinran av flera bland anmälarna;5 Molander hör inte till dem. Hans 
kraftfullt framförda förkastelsedom skulle väl förlorat i skärpa genom ett så
dant medgivande. Hans attityd är genomgående den magistrale bedömarens 
inför ett slyngelaktigt tilltag. Denna attityd bevarade han även i ett skarpt 
svar, sedan Söderberg i Nordisk revy ingått i polemik mot både Aftonbladet, 
som angripit förläggaren för hans annons om Förvillelser, och Molander själv. 
Söderberg återkom med en »Slutreplik till Hr Molander», och Karl Otto Bon
nier avslutade debatten med ett inlägg, som han utformade till ett principiellt 
förläggarprogram av väsentligt intresse.6

Striden om Förvillelser är endast en länk i en lång kedja, betydligt äldre 
än från 1895 och med nya länkar ända in i våra dagar. Det finns gott om 
exempel på diskussioner över detta tema: hur stor är konstnärens frihet? Var 
går gränsen mellan konstverkets sanningsenliga öppenhet och pornografiens 
— i ord eller bild —  spekulation i lystenhet och dålig smak? Kan någon annan 
än konstnären själv bedöma vad som är behövligt eller obehövligt, sant eller 
falskt i hans verk? Skall ett allvarligt menat konstnärligt verk förseglas för 
sin öppenhets skull om det upprör tillräckligt många av dem som möter det?

»Molanderstriden» har alltså historiskt intresse. För det första illustrerar 
den ett centralt lavsnitt i den strid mellan en ny estetisk känsla och ett vaksamt 
sedlighetsintresse, som fördes under 90-talet; den hör hemma i den serie av 
sedliga larmsignaler som både 80-talet, 90-talet och oo-talet fick lyssna till: 
Giftasåtalet och Verdandis sedlighetsdebatt gav eko under 80-talet, åtalet mot 
Fröding 1896 och uppståndelsen kring Oscar Björcks dekorationer till Opera
källaren året innan hörde till 90-talets bidrag; hit kan också räknas det »Riks
förbund för sedlig kultur» som bildades i januari 1909 av bl. a. Cecilia Bååth- 
Holmberg, Anna Hierta-Retzius och Vitalis Norström.7

4 Hj. S:s Anm. till 5 uppl. av Fv ( = Skr 1, 
1919); omtr. SV  1, 208. L. A. Ahlgrens rec.: 
N D A  26.11.1895.

5 Se t. ex. O. Levertin (OoB arg. 4 (1895), 
Dagboken 82); E. Kléen (Nordisk revy (1895)
836); Erik Gråsten (Nya Pressen 24.11.1895). 
Den kritiska produktion på vilken Söderbergs 
renommé vilade, var icke obetydlig —  vare 
sig kvantitativt eller kvalitativt. Förvillelser
bär nummer 117 i Herbert Friedländers bib
liografi över Hj. S.; hans recensioner täcker 
väsentliga ting från 90-talets början, och han 
hade även publicerat utmärkta större studier 
över bl. a. Ibsen, Fröding, Levertin och Hei- 
denstam; se närmare uppgifter härom hos 
Friedländer: En Hjalmar Söderberg biblio
grafi (1944).

6 Aftonbladets kommentar till annonsen 
(som införts 23.11. och 25.11.): Dekadent- 
bok och för lä g gare annons, AB  25.11.1895. 
Hj. S:s Svar till herr Molander och Afton
bladets redaktion: Nordisk revy 1895, 898- 
900. Molanders Svar till hr Hjalmar Söder
berg: ibidem  årg. 2 (1896), 63-69. Hj. S:s 
Slutreplik till Hr Molander [daterad 15.2. 
1896] ibidem  127-130. K. O. Bonniers Re
plik: ibidem  131—132. Jfr även Anm. till 
SV  1, 208 f., där Förord till 2 uppl. (1905) 
och till 5 uppl. ( = Skr 1, 1919) finns omtr., 
samt Karl Otto Bonnier, Bonniers, en bok- 
handlar familj, 4 (1931), 227—230.

7 Jfr Staffan Björck, Heidenstam och se
kelskiftets Sverige (1946), 10 och 333, not 
32; Björck anför som ytterligare ex. på 90-
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Vidare har man anledning att uppfatta Förvillelser som ett medvetet in
lägg på den estetiska fronten i denna strid; Söderberg har sett sin bok som 
ett angrepp på den äldre konstuppfattningen, en revolt mot de då alltjämt 
livskraftiga wirsénska estetiska normerna med deras moraliska accent, och som 
en utmaning mot den samtida kritiken. Han anslöt sig i denna oppositionella 
stämning till de kolleger, som å sin sida tog hans parti mot Molander: Hall
ström, Heidenstam, Levertin, Geijerstam, Alkman och Ellen Key.8 Som Staffan 
Björck har påpekat, var den »estetiska 90-talsrörelsen i trängre mening» under 
hela decenniet en oppositionsrörelse, och den främsta symbolen för vad denna 
opposition riktade sig mot var Wirsén.9 Åtminstone delvis kan väl Molan
ders och hans samtidas ensidiga läsning av Förvillelser härledas ur denna dess 
karaktär av utmaning.

Slutligen är det sannolikt att uppståndelsen kring Söderbergs första bok, 
tillsammans med recensenternas relativt stora enighet — oavsett deras inbördes 
skilda värderingar — kom att bli avgörande för uppfattningen av Hjalmar 
Söderberg. Det blev en bild som först långt senare skulle komma att nyanseras.

Redan tidigt hade Hjalmar Söderbergs tankar sysselsatt sig med frågan om 
vad som gick att skildra i litteraturen; från hans Uppsalatid, höstterminen 
1890, finns flera dokument som belyser hans intresse för problemet — givet
vis ur estetisk, inte ur »moralisk» synvinkel — men också antyder den mål
medvetna inriktningen på författarskapet som hans livsuppgift. Kritikerverk
samheten blir på samma gång en utbildning. »Jag skrifver anständigt ännu 
af det skälet, att det fula och det opassande kräfver så stor och så mogen 
talang för att göras läsvärdt», lyder en karakteristisk rapport till systern från 
denna höst;1 och hans samtida recensioner visar ett levande intresse för tekniken i 
berättarkonsten.2

Konsten, den stora litterära konsten, är det ämne kring vilket Hjalmar 
Söderbergs intresse kretsade redan från mycket tidiga år, och vad han lade 
fram i sin debutbok var resultatet av läroåren mellan 1888 — det år då han 
fick två små dikter tryckta i tidningen Hemvännen — och 1895. Man bör 
inte underskatta den artistiska strävan och den litterära ambition som låg bakom 
debutens utformning och estetiska hållning.

Alla de här skisserade linjerna, revolten mot Wirsén, diskussionen om det 
»anstötliga» i konsten och det tveklösa underkastandet under konstens krav, 
är förenade i Söderbergs essay om Fröding från 1894, n^r han konstaterar:

Dikten om »Mannen och kvinnan» är koncipierad med en glimt av geni. Det är 
svårfattligt hur någon har kunnat finna den cynisk, men oförklarligt är det icke: »Solche

talets reaktionära drag Nationalmusei avvi
sande av Ernst Josephsons »Strömkarlen» 1893 
och bråket kring Per Hasselbergs skulptur 
»Farfadern» i Humlegården 1896. Den sist
nämnda uppståndelsen har Hj. S. förlöjligat 
i historietten Vox populi (först tr. med titeln 
Två fruar och en hund, SvD 6.5.1897). —  
Se även Heidenstam, SV  9, s. 24 och SR 
23, s. 29, samt Germund Michanek, En mor
gondröm —  studier kring Frödings ariska 
dikt (1962), som ger en utförlig och in
struktiv bild av kampen mellan »sedlighe
tens» främjare och dessas radikala motstån

dare inom litteratur, konst och politik under 
80- och 90-talen (kapitlen Tidsandan och 
Fröding och sedlighets frågan). —  »Riksför
bundet för sedlig kultur», se Hj. S., SV  5, 
Anm. 350, och Th. Holmberg, T  ids ström
ningar (1918), 395-402.

s Om dessas skrivelse till Molander, se 
ovan not i.

9 Björck, Heidenstam . . .  10.
1 Brev t. familjen 14.11.1890 (GUB).
2 Se t. ex. rec. av Lies Onde Magter, SR 

10, 222 f.
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Werke sind Spiegel; wenn ein Affe hineinguckt, kann kein Apostel heraussehen.» 
Dessutom är det naturligtvis en hjärtligt oväsentlig fråga, huruvida den eller den de
taljen i en litterär produkt stöter en ömtålig litterär konvenans för huvudet eller icke. 
En dikt är antingen av äkta eller av oäkta börd. En dikt är antingen en dikt eller 
ett stycke papper som typografiskt sett liknar en dikt. Den är i det förra fallet oänd
ligt mycket värd, även med en eller annan vågad poäng, [—  —  — ] I senare fallet 
är den naturligtvis icke värd någonting egentligt, även utan anstötligheter. Jag ser i 
alla dessa omsorger idel Martabekymmer; ett är av nöden, och detta enda är icke 
oanstötligheten.3

Från 1894 finns även ett annat estetiskt dokument av intresse, nämligen 
Söderbergs aldrig tryckta recension av Axel Lundegårds roman Prometeus.4 * 
Den innehåller inte bara en obarmhärtig karakteristik av Lundegårds svaghe
ter som konstnär, den utmynnar därefter i en krigsförklaring mot Wirsén och 
hans »grupp af litterära legitimister från sjuttiotalet, hvilken i likhet med 
restaurationens Bourboner ingenting lärt och ingenting glömt.»

Det finns gott om material för att kartlägga det artistiska program som låg 
bakom Förvillelser; det hade utformats under flera års omfattande läsning, 
kritiker verksamhet och åtskilliga övningar i mindre skala. Förberedelserna och 
omsorgen om kompositionen i debutverket har belagts av forskningen;0 den 
objektiva, naturalistiskt influerade, impressionistiska berättarteknik som i så 
hög grad kännetecknar Förvillelser, eftersträvar just den befrielse från senti
mentalitet som Söderberg saknar hos Lundegård; och frånvaron av ett sådant 
»etiskt docerande» som han finner i Prometeus var kanske det som allvarligast 
lades Söderberg till last av hans egna kritiker 1895. Man kan diskutera värdet 
av Förvillelser som litterärt konstverk, men man kan aldrig bestrida att dess 
författare haft ett genomtänkt och konsekvent konstnärligt program som un
derlag för boken. Den »sedliga slapphet», för vilken Hjalmar Söderberg icke 
sällan har anklagats, kontrasterade redan från början mot hans konstnärliga 
stränghet och hans stilistiska disciplin.6 Den moraliska och psykologiska fast
het som denna stil kan sägas vittna om, har också efterhand för hans inter
preter blivit ett självklart inslag i Söderbergs karakteristik.7

3 SV  10, 91 f. Att det är Wirsén som 
åsyftas i kommentaren om »cynism», fram
går klart av att han använt uttrycket —  
både om denna dikt och om Predikaren — 
i sin rec. av Nya dikter (Vårt Land 11.5.
1894). — Det finns flera ex. på Hj. S:s in
tresse för »vad som kan sägas»; se t. ex. 
essayen om Huysmans (1892), SV  10, 293. 
Bo Bergman ger i sin minnesteckning över
Hj. S. ett utdrag ur en estetisk betraktelse 
från 1892, där bl. a. orsakerna till den svenska 
litteraturens underlägsenhet under den danska 
diskuteras. Först nämns där »moralen eller 
den s. k. sedligheten, som alltid varit det skö
nas och i synnerhet diktkonstens hätskaste 
fiende och som i detta land anställer svårare 
härjningar än i den övriga världen [—  — 
— ]». SAH  ifrån 1886, nr 61 (1950; tr.
1951), 82. Material till 80-talets debatt över 
samma ämne ger bl. a. en artikel av Lunde
gård: Om moral i litteratur och konst. Några
ord i anledning af petitionen mot osedlig

literatur (i: 1886. Revy i literära och sociala 
frågor... utg. af Gustaf af Geijerstam, 1886, 
81-97.

1 Otr. manuskript i GUB, Vol. H 58: 5. 
Enl. brev till systern 11.2.1894 var denna 
artikel beställd av Wåhlin till Ord och Bild, 
»men refuserades med betyget 'kvickt men 
svinaktigt’. Det sista åtminstone ovedersäg
ligt.» Manuskriptet bär Hj. S:s påskrift: 
»Aldrig tryckt; får ej tryckas.»

5 Bo Bergman, Hjalmar Söderberg, 123; 
C. O. Bergström, Planmässiga Förvillelser 
(Samf. Örebro Stads- och Länsbiblioteks vän
ner. Meddelande nr X  (1941) 15—22).

0 Vissa befogade anmärkningar mot stilen 
på några ställen i Förvillelser har dock fram
förts av Bo Bergman: a. a. 117L

7 Se t. ex. O. Holmberg, Från Hjalmar 
Söderberg till Pär Lagerkvist (i förf:s På 
jakt efter en världsåskådning (1932), 207 f.); 
K. Jaensson, Hjalmar Söderberg (BLM årg.

10 (1941), 695 f.); E. Hj. Linder, Fyra de-
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Vi har alltså funnit att Hjalmar Söderbergs intresse tidigt har rört sig kring 
frågan om »det anständiga» i litteraturen, att han intensivt har sysselsatt sig 
med konstnärligt-tekniska problem såsom ett avgörande led i sin utbildning 
till författare, och att han redan innan han började arbetet på Förvillelser hade 
sin genomtänkta estetik klar för sig och uppfattade den som en revolt mot 
den rådande.8 Det positivt formulerade programmet i denna estetiska hållning 
kan sammanfattas så: den kräver en fast komposition, en objektiv berättaratti- 
tyd, avstående från moraliska aviser, en självständig syn på det skildrade, en 
sträng, personlig och originell stil. Framför allt är det en fråga om stränghet 
i bedömningen; det är en karakteristisk formulering när Söderberg i Lunde- 
gårdsrecensionen talar om »en hög och stilla konst». Konsten är för den unge 
Hjalmar Söderberg nästan något heligt, något som icke får fuskas bort av 
klåpare till skribenter och vars allvar icke får störas av enfaldiga smakdomare.

I den stränga andan var det som han läste och bedömde litteraturen innan 
han själv sände ut sin debutroman; hans litterära kritik under 90-talets första 
hälft ger klara besked om hans program.

2.

Samtidens uppfattning av Förvillelser förefaller så övervägande entydig, att det 
kan tyckas meningslöst att ifrågasätta dess riktighet. Molander hade angett läs
arten med uttryck som »depraverad», »barnsligt affekterad», »sjukligt förvri
den», med beskyllningar mot författaren för att i en »animal sfär» intressera 
sig för »dekadansformer af människans lägre drifter», för att vara »uppjagad 
mera af boulevardromanernas än af lifvets elände» samt för att sakna »kraft 
af indignation, satir eller ens medkänsla». Den konstnärliga bedömningen ger 
lika beklämmande resultat: »Berättelsens milieu eger sina förtjänster, men 
äfven sina fel», och om stämningskonsten heter det att »namnen på färger 
få ersätta färgerna själva».

Karl Warburg reserverade sig visserligen med skärpa mot Molander —  han 
inser att författaren haft ett »afgjordt literärt syfte» —  men han fastslår ändå 
att boken är slapp, att den saknar »sedlig och poetisk harm», »etisk innebörd 
och poetisk glöd», är moraliskt indifferent och »saknar medkänsla». Fredrik 
Nycanders förtjusta uppskattning ter sig nästan mer graverande för boken än 
Molanders fördömande; etiketter som »nervös», »blaserad», »pikant», »raffi- 
neradt skeptisk» används som positiva värdeomdömen, och det talas med gil
lande om »gallsjukt småleende», bokens »brist på allvar, resignation, djup», 
osv.9

Frånsett de diametrala värderingarna blir bilden i huvudsak enhetlig. För 
de flesta kritikerna tycks Förvillelsers författare till sin typ knappast ha skilt 
sig från de otaliga boulevardförfattare från samtiden som han sedan länge har

cennier av 1900-talet [Ny ill. sv. litt.-hist. 5, 
3 uppl. (1958)] 37; G. Brandell, Svensk lit
teratur 1900—1950. Realism och symbolism 
(1958), 31 ff.

8 Arbetet med Fv började under senare 
delen av sommaren 1894; jfr notis i anteck-

ningsbok 12 i Söderbergs samling i GUB 
(Vol. H 58: 17).

9 Warburgs rec.: G HT  20.11.1895; Nycan
ders (sign.: Don Diego) Figaro 23.11.1895. 
Förutom av dessa och de redan nämnda an
mäldes boken även av Johan Atterbom i 
StD 4.12.1895.
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överlevt. Bilden bär upprepningens övertygelsekraft. Man vågar utgå från att 
den nye författarens litterära fysionomi avtecknade sig tämligen tydligt redan 
efter hans första bok. Det hade kommit att bli en debut som märktes — ehuru 
inte i första hand för sina litterära kvalitéers skull. Vem Hjalmar Söderberg 
var och hur han skrev visste alla litterärt intresserade — och kanske en del 
andra; han hade fått sin etikett, blivit insatt i sitt fack.

Men enhetligheten i samtidens uppfattning är intet kriterium på dess rik
tighet. Redan med det material som stod samtiden till buds, berättelsens text, 
finns möjligheter till en annan läsning. Det är den som skall prövas här.

Två av de samtida kritikerna anlägger synpunkter som implicerar ett av
vikande synsätt. Levertin renodlar den konstnärliga sidan, han betonar den 
impressionistiska tekniken och diskuterar dess estetiska resurser och risker. Det 
är givetvis — som har framgått av det föregående — ett betraktelsesätt som 
ligger nära författarens eget. Viktigare för tolkningen av berättelsen är emel
lertid en av den finländske kritikern Erik Gråsten framförd synpunkt, hans 
påpekande att Förvillelser djupare sett handlar om »le desenchantement de la 
vie»;1 det ger boken en ny dimension som egentligen ingen mer än denne kri
tiker intresserat sig för, och det är därför av värde att kunna konstatera, att 
Söderberg ännu mer än 30 år senare, när han kunnat läsa åtskilliga recen
sioner av sina egna böcker, i en privat anteckning noterade om denna anmälan: 
»Ingen recension har glatt mig så!»1 2 Kommentaren tyder obestridligen på att 
Gråsten träffat något väsentligt i sin bedömning av Förvillelser.

Gråstens linje förefaller att vara den mest givande. Väljer man att läsa be
rättelsen i det ljuset, redovisar Förvillelser en desillusion inför livet i Maupas- 
sants anda, objektivt betraktad, buren med ett leende, dold av en tillkämpad 
behärskning.

Det finns ett dokument av Hjalmar Söderbergs hand, som ger vissa utgångs
punkter för tolkningen av Förvillelser. Det är ett brev till Karl Warburg den 
24.11.1895 med tack för att denne, trots att han icke dolde sin kritiska vär
dering, ändå tillämpade »en verkligt literär måttstock» vid bedömningen. Bre
vet styrker uppfattningen om det konstnärliga allvaret hos författaren, och 
det antyder något om den utveckling han tycker sig ha genomgått. Det ger 
också ett visst stöd för hur hans bok skall uppfattas: som ett kluvet verk.

Brevet börjar med ett tack för recensionen och fortsätter därefter:
Det framgår visserligen af artikeln att boken icke är Eder sympatisk; men då Ni, 

Herr Professor, så vidt jag vet är den förste och hittills ende kritiker, som vid be
dömandet af mitt debutarbete tillämpat en verkligt literär måttstock, anser jag mig 
likafullt stå i den största tacksamhetsskuld till Eder. På samma gång vill jag begagna 
tillfället att nämna några ord om den synpunkt, eller rättare —  och jag fruktar att 
det är här källan till arbetets inre organiska svaghet ligger —  de synpunkter, ur 
hvilka jag koncipierat »Förvillelser».

Det har nämligen skett under vacklande mellan två olika synpunkter, en af äldre 
och en af nyare datum. Den förstnämnda synpunkten härrör från en tid, då jag upp-

1 Nya Pressen 24.11.1895.
2 Anteckningsbok 12, notiserna för 1895. 

Handstil, utformning, sammanhang m. m. ty
der på att dessa anteckningar (i form av kort
fattade annaler) med största sannolikhet gjor

des i februari 1928. Till samma datering kom
mer även Sten Rein vid sin granskning av 
detta material (Sten Rein, Hjalmar Söderbergs 
Gertrud. Studier kring ett kärleksdrama (1962), 
187 med not 4).
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fattade de erotiska lidelserna vida mera religiöst än jag nu förmår göra; den har satt 
sin prägel på partier sådana som Utöfärden, Drottningholmskapitlet och mera dylikt. 
Dessa saker skulle rätt väl ha fyllt sin plats i en allvarligt menad kärlekshistoria med 
en seriös hjälte; men »Förvillelser» är endast till hälften det förra och Tomas Weber 
icke alls det senare. Det blef nämligen den andra synpunkten —  den frivola —  som 
kom att beherska boken. Att så skedde, berodde åter derpå, att jag (naturligt nog) 
icke var gripen av själfva fabeln. Boken har nämligen uppstått icke ur handlingen, 
utan ur miliön. Planen att skrifva en berättelse med denna miliö var hos mig många 
år gammal; den har fängslat mig länge och fängslar mig ännu alltjämt. Handlingen 
åter kom jag att välja nära nog slumpvis —  emedan jag nu en gång måste ha ett 
skelett till min novell —  och det var knappt att den förmådde hålla mitt intresse 
vaket ens under de tre månader jag behöfde för att skrifva ned boken. Det blir då 
också förklarligt, att jag icke kunde lägga ner någon synnerlig energi på att markera 
min moraliska ståndpunkt gentemot Tomas Webers dåliga streck. Jag kom icke ens 
att tänka på att det skulle vara nödvändigt; vi veta ju alla, att det är orätt att skrifva 
falska namn. Den moraliska attityden är dessutom i och för sig främmande för mitt 
temperament; i stället föll sig en annan utväg för mig naturligare, nämligen att låta 
löjet lysa öfver min hjälte, hans lif och hans gärningar. Tyvärr lyckades det mig icke 
att göra det med tillbörlig konsekvens, emedan den synpunkt, om hvilken jag först 
talade, mot min vilja spelade in och verkade förryckande på totalintrycket. Därför 
ha också många —  bland dem H. M. i Aftonbladet —  till oberäknelig skada för mig 
och min bok absolut ignorerat detta löje, på hvilket jag själf lägger en vida starkare 
tonvikt än på allvaret i boken. Jag hade eljes trott, att den ställning Gabriel Mortimer 
(inom parentes sagdt den person i boken, i hvilken jag har lagt ner mest af mitt? 
eget) intar till Tomas Weber, skulle kunnat utgöra en vägledning vid bedömandet 
af min egen ställning till honom. —  Och för öfrigt, hvilken författare skulle väl låta 
en hufvudperson, som han vill ha seriöst uppfattad, begå ett misslyckadt själfmords- 
försök?

Emellertid erkänner jag villigt, att jag själf —  med min gamla svaghet för stäm
ning och lyrisk färg —  till stor del bär skulden för den missuppfattning som i detta 
hänseende egt rum.

Jag behöfver väl icke säga, att »Förvillelser» är mycket långt ifrån att vara mina 
drömmars bok. (Den skrifver man ju aldrig!) Det är i öfvervägande grad en kall och 
frivol bok; och den har blifvit det, emedan min uppfattning af världens gång för 
närvarande är rätt frivol. Det har den icke alltid varit; och jag hoppas uppriktigt, att 
den icke heller alltid skall så förblifva; men att läsa Harald Molanders initialer under 
en moralisk tidningsartikel hör likväl icke till de företeelser, som äro egnade att bota 
en ung man för frivol världsuppfattning . . .

Jag tackar Eder ännu en gång, Herr Professor, för Er visserligen skarpt men dock 
med tydlig välvilja skrifna artikel; [—  —  — ]3

Hjalmar Söderberg tog sålunda icke endast konstnärligt, utan även »littera- 
turpolitiskt» sin debut som en allvarlig sak. Han tog tillvara den publicitet 
som Molander och Aftonbladet kom att erbjuda; och han uppvaktade en av 
de mer inflytelserika kritikerna med en personlig deklaration, trots dennes av
visande hållning till boken. Debutanten visade samma motvilja mot att bli 
hängd i tysthet, som Strindberg hade proklamerat i mottot till Röda rummet. 
Söderberg har också själv senare erkänt den »tacksamhetsskuld vari jag här- 
utinnan står till Harald Molander»; boken hade räddats »från att bli vad som 
med den gamla franska bokhandelstermen kallas en ’näktergal’ —  en som 
blott sjunger i natten och tystnaden från hyllorna i förläggarens lagerrum.»4 

Visserligen har man skäl att läsa brevet till Warburg med en viss försik-

3 KB, Warburgs samling. Bo Bergman har 4 Hj. S:s förord till 2. uppl., omtr. SV  i ,
i stora stycken citerat brevet (a. a., i i 5f . ) .  207.
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tighet; bestridandet av handlingens förmåga att hålla författarens intresse vaket 
»ens under de tre månader» han arbetade på boken, förefaller exempelvis en 
smula överdrivet; det stämmer mindre väl med hans egen beskrivning tio år 
senare: »Jag har, sant att säga, aldrig någonsin haft så roligt varken förr eller 
senare. Jag gick i ett feber rus av lycka medan jag skrev den; och när den var 
färdig, tyckte jag att den var alldeles så som en bok skulle vara.»5 (Det av
brott för novellen Med strömmen som gjordes under arbetet med Förvillelser, 
kan väl sägas vittna om en dragning åt annat håll, men den ligger både mo- 
tiviskt och handlingsmässigt så nära den större berättelsen, att den närmast 
kan karakteriseras som en exkurs till denna; och Gabriel Mortimer är där hu
vudpersonen. I förklaringen till Warburg utpekas han alltså som den person 
i Förvillelser som står författaren närmast.)

Man kan vidare ifrågasätta, om inte karakteristiken »kall och frivol» är 
onödigt hård och direkt missvisande.0 Den är sannolikt uttryck för en försvars- 
attityd, en strävan hos författaren att uppnå distans till sitt verk, och detta 
gäller givetvis även betonandet av löjets prioritet före allvaret i berättelsen. 
I samma riktning verkar också talet om att planen på en berättelse med denna 
miljö »var hos mig många år gammal», och erkännandet om »min gamla svag
het för stämning och lyrisk färg». Bilden av ett väl etablerat författar jag, sam
tidigt av en person som klarsynt betraktar sig själv och sitt verk, skall manas 
fram.

Men även sedan dessa reservationer är redovisade, kvarstår brevets stora värde 
som nyckel till en analys av Förvillelser; tillräckligt mycket finns kvar för att 
ge stöd åt en kompletterande tolkning.

Brevets ledtrådar är alltså i första hand dessa: genetiskt sett har Förvillelser 
från början varit en miljöroman, och dess tunna handling har fogats till för 
att ge miljön en motivering. Åskådningsmässigt sönderfaller berättelsen i två 
skikt: under det för alla synliga och av alla bedömda, det som författaren själv 
kallar det »frivola», finns ett äldre, som enligt honom här och var kommer 
till synes, delvis mot hans egen vilja. Flan ger till och med en vink om några 
av de ställen där detta sker: »Utöfärden, Drottningholmskapitlet och mera 
dylikt».

Harald Elovson har —  med viss rätt — betvivlat det riktiga i att göra För
villelser till en exklusiv miljöroman. »Förvillelser är en erotisk roman», slår 
han fast,7 och han understryker att man redan här ser klyftan mellan den 
gängse uppfattningen av Söderberg och hans egentliga ärende. »Han har som 
bekant ett stadgat rykte som ’osedlig’, och en fast grund för detta rykte kom 
redan Förvillelser att bilda. I själva verket var Söderberg vad man kunde kalla 
en erotisk idealist; för honom var kärleken ett av livets högsta värden, kanske 
det högsta.»

Av större betydelse än frågan om boken främst skall betraktas som miljö-

5 Ibidem 206. Bo Bergman har också ob
serverat denna motsägelse: a. a. 115.

0 Så har t. ex. Bo Bergman gjort ( n 8 f .) ,  
och så även Harald Elovson: Hjalmar Söder
bergs Vörvillelser (Arbetet 11.11.1945).

7 Elovson a. a. Han syftar rimligen på 3
3 —634044 Samlaren 1963

Anm. till Skr. 1, där Hj. S. upplyser: »Vad 
jag ville göra var en ’miljöroman’ —  detta 
i en fullt medveten känsla av att mitt andliga 
bagage av tanke och kunskap ännu inte räckte 
till för stort annat eller mera.» [Skr 1, 205.]
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roman eller som människoskildring med tonvikten på erotiken, är här frågan 
om den »äldre synpunkten» i Förvillelsers koncipierande. Den »härrör från en 
tid, då jag uppfattade de erotiska lidelserna vida mera religiöst än jag nu för
mår göra», säger Hjalmar Söderberg själv. Det är en väsentlig upplysning 
—  den ger en antydan om den hållning som föregått de »frivola» gesterna 
inte bara i Förvillelser, utan också i hans »Débauche-poesi»; i Jörgens Figaro 
använde han under en rad dikter signaturen »Förf. till ’Débauche’», efter den 
dikt med vilken han introducerat sig i Figaro.8

Vad som föranlett övergivandet av den »religiösa» uppfattningen vet vi ingen
ting om; man kan ha en teori om hur nära Martin Bircks utveckling speglar 
verkligheten, men några belägg ger den inte. Innebörden i uttrycket »religiöst» 
i brevet till Warburg måste givetvis också tolkas med försiktighet. Men det 
är i varje fall fullt klart — och detta är det avgörande — att det måste röra 
sig om ett allvar i kärleksuppfattningen, som inte låter förena sig med sam- 
tidskritikens syn på Förvillelser.9

3·

Vilka spår har nu den äldre åskådningen avsatt i Förvillelser; på vilka punk
ter, längs vilka linjer har det undre skiktet kommit i dagen? Tre centrala motiv 
skall här studeras: Tomas starkt betonade barnslighet, syndmedvetandet och 
färgsymboliken.

Hjalmar Söderberg anger Gabriel Mortimers hållning till Tomas Weber som 
närmast motsvarande hans egen. Denna attityd åskådliggörs tydligast vid det 
tillfälle då Tomas besöker sin äldre släkting för att låna pengar av honom:

[Mortimer] tog fram en femtiokronsedel, knycklade ihop den och stoppade den i 
halsen på Tomas under stärkkragen.

»Du går den breda vägen, tycks det,» tilläde han något allvarligare. »Gå på med 
det, men akta dig för diket.»

Han gick fram och tillbaka i rummet med cigarren i mungipan. Då han kom förbi 
soffan, där Tomas satt, strök han honom lätt öfver håret i förbigående, liksom i 
distraktion, utan att säga något. Därefter sjönk han ned i gungstolen. Han hade plöts
ligt blifvit tankfull och tyst. [Fv 61]

Det är alltså en faderlig, halvt disträ, halvt överseende attityd, som en tank
spridd far mot ett avhållet men inte helt välartat barn. Detta betonande av 
Tomas barnslighet går som ett markant tema genom hela berättelsen; den 
löjets distans som författaren säger sig ha eftersträvat sammanhänger delvis 
med detta drag.

Redan i andra kapitlet tas diskussionen upp: i moderns oro över Tomas nöjes-

8 Dikten Débauche (omtr. med titeln Fes
ten i Skr io  och SV  i) , infördes i Figaro 
5.12.1891, ledsagad av ett brev till redak
tören G. F. Lundström (Jörgen). Brevet hade 
Hj. S. undertecknat »Claude, t. f. osedlig litera- 
tör». Han betonade för säkerhets skull att 
dikten inte var en »öfversättning från frans
kan». Jfr Friedländer, a. a. 25 m. hänv.

0 I Den allvarsamma leken får Arvid

St järnblom associationer till en »religiös ce
remoni», när Lydia tänder två ljus inför 
deras första kärleksnatt vid Johannesgatan 
[DAL 271]. Här är det kärleken själv som 
är sakramentet, och det »religiösa» inslaget 
får givetvis uppfattas på ett annat sätt än 
det nyss antydda. Det har ändå sitt intresse 
att terminologien bibehållits.
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vanor och umgänge; han värjer sig irriterat: »Kära mamma, jag bör väl vara 
gammal nog att kunna välja mina vänner själf.» [Fv 15] Konflikten upprepas 
längre fram, när Tomas kommer hem efter sent nattligt festande och finner 
modern väntande i tamburen: »Tomas blef förargad. Han var ju inte något 
barn längre. Skulle han aldrig slippa ifrån dessa dumheter?» [Fv 27]1

Författaren låter onekligen de fortsatta händelserna visa att Tomas över
skattar sin mognad och sitt omdöme, och berättarattityden till bokens huvud
person är ur denna synvinkel inte oväsentlig. Tomas ställs i kontrast även mot 
andra äldre personer än föräldrarna, och effekten blir densamma; han lyssnar 
till de äldre kamraternas litterära diskussion och deras kvickheter: »Tomas 
Weber log icke, han skrattade högt; men det var endast ett barns skratt öfver 
det, som de äldre säga vara löjligt.» [Fv 102] Han ställs hos tegelhandlaren 
inför den överraskande frågan om han är myndig:

Tomas var som fallen från skyarna. Han reste sig likväl obesväradt och började 
knäppa sin ena handske.

»Myndig, ja naturligtvis är jag myndig,» svarade han i den likgiltigt tankspridda 
ton han på sista tiden lärt sig att använda när det skulle ljugas.

Man skulle alltså vara myndig också för att få gå till en tegelhandlare, och ha 
säkra namn, och fan och hans mor . . .  [Fv 122]

Det är det trumpna barnets förargade trotsreaktion, så gott det går maskerad 
bakom en nyförvärvad världsmannamask. Den masken har ryckts undan i slut
kapitlet, i uppgörelsen med konsul Arvidson, när Tomas ligger »mörkröd af 
blygsel» i sin säng efter att ha misslyckats även i den tänkta allvarliga slut
punkten i sitt liv, självmordet. Konsuln betraktar honom först med ett visst 
medlidande, men det övergår strax till »ett kallt och föraktfullt löje». [Fv 202] 
Inte ens till att ta livet av sig duger denne Tomas Weber, den planlöst strö
vande, den planlöst levande; och när han har misslyckats även med det, somnar 
han!

Som allt annat Tomas företar sig — moralisk självprövning lika väl som 
de mest triviala sysslor (t. ex. flugjakt) — blir också resan till Utö endast ett 
tillfälligt uppflammande av en vitalitet, som strax falnar igen. Han är i »gladt 
humör» under resan och känner sig »som om han vore ute på upptäcktsfärd 
efter okända världar». [Fv 85] Men redan vid ankomsten till Utö har denna 
förväntan dunstat bort: han är »förstämd, uttröttad på förhand. [— —  — ] 
Hvarför hade han rest hit?» [Fv 86] Och mötet med havet blir en skräck- 
blandad upplevelse av den egna litenheten: »häpen, förfärad öfver att höra 
ljudet af sin egen spröda och tonlösa röst tunnt som ett knifblad skära genom 
dyningarnas brus [-------------]» [Fv 89]2

1 Moderns oro är ett ledmotiv: hon hoppas 
att Tomas tycke för Märta skall »skydda ho
nom mot många af de förvillelser, som nu
förtiden fresta unga män» [Fv 46]; hon kän
ner sig övergiven i sin familj: »hennes barn 
växte ifrån henne. Hvad visste hon om deras 
vägar? Det föll öfver henne en frossbrytning
af ångest [-------- —].» [Fv 79] Och modern
smeker Tomas med en gest som liknar Mor
timers: »Hon strök honom förvirradt, nästan

förläget öfver kinden med den lediga vänstra 
handen och gick in.» [Fv 28.]

2 I en liknande scen på havsstranden ro
par Johan i Tjänstekvinnans son mot en ra
sande storm —  ett av Strindbergs många 
möten med havet. Författarens intensitet och 
trotsiga hållning och hans analytiska efter- 
handsperspektiv ger dock här motivet en 
annan karaktär och innebörd (Tjänstekvinnans 
son II, kapitlet Själanöd).
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Denna barnets kastning mellan olika sinnesstämningar även i allvarliga lä
gen visar sig även när han mitt i sitt ångestfulla, panikartade sökande efter 
räddning undan katastrofen får för sig att köpa en leksak åt systern [Fv 179]; 
och han lyckas bevara samma paradoxala osårbarhet ännu efter sitt misslyckade 
självmordsförsök, när han i berättelsens sista stycke förnimmer »en nästan 
kittlande känsla af lifslust». [Fv 207]

Det är helt naturligt att denna barnslighet karakteriserar även Tomas mel- 
lanhavanden med det motsatta könet. Som en blandning av renhet, blyghet 
och okuvlig sensualism registreras hans hållning emot butiksflickan Ellen 
[Fv 30-36], och hans samvaro med Märta upptas länge med barnsliga lekar 
och .upptåg; de leker hök och duva vid middagen hos konsul Arvidson, som 
»de dumma barnen» omtalar författaren dem, när det berättas att de kysser 
varandra i konsulns tambur [Fv 52], de köper en leksakstrumpet och en gutta- 
perkagris åt varandra [Fv 71]. Grisen kan fyllas med vatten, och när man 
klämmer den på magen, »får den andre en liten vattenstråle midt i ansiktet, 
och det är mycket roligt.» [Fv 72] — Författarens ironiska distans kunde inte 
markerats effektivare. Och han beskriver vidare hur dessa barn springer i kapp 
i trapporna till Johannes kyrkogård. [Fv 72]

Deras första kärleksmöte i den sommartomma stadsvåningen sker i en halvt 
overklig stämning, med inslag av barnets undran och barnets oreflekterade 
sorglöshet, men också av barnets skräck inför det främmande. Märta spelar 
larmande på pianot, Tomas tutar i sin trumpet, tystnaden efteråt är »som i 
ett insomnat sagoland», och tingen förmänskligas: »Den gamla väggklockan 
hade stannat och betraktade dem tigande och envist med sitt runda, kloka 
ansikte.» [Fv 73] De läser en sagobok vid bakelserna och vinet »och hade 
mycket roligt». [Fv 74] Stämningen och deras dragning till varandra blir dem 
övermäktiga, förförelsen fullbordas. Denna scen inramas symboliskt av »ett 
barns sång från någon af de små våningarna åt gårdssidan. Det var en liten 
flickas gälla röst, och hon sjöng på någon själfgjord barnmelodi.

Pappa är inte hemma,
mamma har gått på torget,
hvad ska vi göra . . .»  [Fv 74, 75]

Det är beskrivningen av deras egen situation; barnramsan blir tvetydig. 
Därefter följer uppvaknandet, insikten om vad som skett, Märtas fråga: »Var 
hon densamma som förut? Eller hade hon blifvit en annan?» [Fv 75]; hennes 
begrundan över lappen med »Lifvets Ord»: »Herren ser dina vägar», och 
hennes förtvivlan.

Men inte ens det hotande allvar som längre fram närmar sig dem under ut
flykten till Drottningholm kan hejda deras leklust; där leker de kurragömma 
i häcklabyrinterna. [Fv 133] Märtas förtvivlan över sin förvandling från barn 
till kvinna [Fv 76], hennes längtan tillbaka till det oskuldsfulla tillståndet före 
förförelsen [Fv 161 f] är naturliga reaktioner: den biologiska förändring som 
det växande barnet inom henne medför, har inte sammanhang med någon 
personlighetens mognad. Att inte heller Tomas, hennes flyktige älskare, genom
går någon sådan mognad, görs fullt klart.

Skildringen av det barnsliga rör sig i mycket på ytan, den konstituerar där
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vid den ironiska distans som författaren själv framhöll i brevet till Warburg. 
Men stundom tränger den djupare: då rör det sig om en ångest, en handfallen
het inför livet och dess obevekliga lag om förändring, som ofta återkommer 
i skilda varianter hos Hjalmar Söderberg. Barnets möte med det underliga 
livet är ett väsentligt motiv för honom.3

4 ·

I Den allvarsamma leken (1912) har Hjalmar Söderberg — i Henrik Risslers 
avsiktligt lättgenomskådade mask — berört Förvillelser och dess mottagande. 
Arvid Stjärnblom frågar: »Låg det något upplefvadt till grund för er första 
bok?

— Inte ett spår, svarade Rissler. Den handlade om saker som jag dels läng
tade, dels fruktade att få genomlefva. Och det är kanske därför den gör det 
mest verklighetstrogna intrycket af allt hvad jag skrifvit.» [DAL 321]

Det förefaller enkelt nog att inse vad författaren här åsyftar: en längtan 
efter upplevelser som han ännu inte varit med om, endast diktat och drömt; 
och en bävan inför de konsekvenser som dessa upplevelser — i Förvillelsers 
gestaltning två spolierade kvinnoöden — kunde ha i släptåg. Man har givet
vis rätt att nöja sig med den tolkningen.

Men den motsvaras djupare sett av en dubbelhet som man frestas att kalla 
oscarisk, om den inte vore mer allmängiltig än så. Det är en dubbelhet med 
gamla litterära anor. Dante möter i Purgatorio en sirén av anskrämlig fulhet, 
men inför hans blick förvandlas hon, får en färg »av sådan art som kärlek 
åtrår», och hon begynner »sjunga så, att knappast/ jag kunde vänt min tanke 
bort från henne». Bring tolkar symboliken: »Den förskönande förvandlingen 
betecknar det frestande hos synden vid närmande till den, även om dess vidrig
het förut uppfattats.»4 Samma blandning av skräck och fascination erfar Shelley 
inför Medusa-ansiktet i Uffizierna: »Its horror and its beauty are divine» heter 
det, och vidare talas om »the tempestuous loveliness of terror».5 Det är en upp
levelse, vars raffinemang särskilt romantiken förstod att uppskatta.

Upplevelsen av syndmedvetandets dubbelhet kan beläggas i Förvillelser, och 
vi kommer att notera det i nästa avsnitt, om färgsymboliken. Först skall en
dast påvisas att ett allmänt tema om skuld och straff löper genom hela be
rättelsen, och att berättaren — även om han verkligen vill stå så fri från en 
»moralisk» attityd, som han själv låter förstå —  ändå bevarat fullt tydliga 
reminiscenser från vad han kallar sitt »äldre» betraktelsesätt.

Som motpol till Tomas, barnet som försöker arrangera sina anletsdrag efter 
världsmannalika förebilder, står Johannes Hall, den utbrände, rastlöse cyni
kern. Han är den egentlige »syndaren» i berättelsen, där Tomas mest är ett 
oansvarigt ba'rn. Redan första gången Johannes Hall beskrivs i sin hemmiljö

3 Sten Rein har med känslighet studerat c On the Medusa of Leonardo da V ind
sidor av detta motivkomplex i sin avhand- {The complete works of Percy Bysshe Shel- 
ling (a. a. 15-43). ley III, newly ed. by R. Ingpen . . .  Lond. &

4 Dantes gudomliga komedi, övers, av S. C. N. Y. 1927, pp. 298, 299).
Bring; 2. rev. uppl. 1928, Pur g. XIX, 15,
17-18. Brings not 7.
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förses han med en rad attribut som skall ge en föreställning om hans intres
santa fördärv:

Hall låg på soffan, färdigklädd. På en stol vid hufvudgärden stod en bricka med 
ett krus af Wynand Fockinks curaçao och två glas. Det var drucket ur båda.

Det låg en svag lukt af mysk öfver rummet. Ett par narcisser lågo kastade på 
golfvet. [Fv 17]

Hans anor är inte oklara: gestalten bär spår av Herman Bangs figurer, till 
exempel Bernhard Hoff, som Söderberg själv senare angivit som en idol från 
denna tid.G Men samtidigt tillhör han en redan tidigare väl etablerad litterär 
typ: inte bara den fatala kvinnan utan också den fatale mannen — med dunkelt 
ursprung, dystra hemligheter och en atmosfär av oåtkomlighet — är ett ro
mantiskt motiv som sekelslutets litteratur tog vara på. Mario Praz har här
lett typen från Mrs Radcliffes hjältar, föregångarna till Byrons demoniska 
gestalter, och han ägnar ett helt kapitel åt denna gestalt (Chapter II, The 
métamorphosés of Satan).7

Ständigt återkommande drag hos dessa romantiska hjältar är förutom de 
nämnda att de är utbrända av sina passioner, fyllda av melankoli och till sitt 
yttre kännetecknas av sin blekhet och sin genomträngande blick. Att förstöra 
sig själva och föra oskyldiga kvinnor i sin omgivning i fördärvet var ett med
vetet program för denna Byronska typ av män. Johannes Hall är en av dem; 
hos honom har programmet fått en. uttalat deterministisk anstrykning. [Fv 
1 8 4  f]

Hall rör sig i samma atmosfär som den unge Hjalmar Söderberg sökte skapa 
i sin »débauche-poesi» från 90-talets början. Det är också uppenbart att i båda 
fallen var hans intresse för denna dekadenta miljö större än hans kunskaper 
om den — de var huvudsakligen litterära.8 Den puerila dragningen till denna 
livstyp, boulevardernas och kaféernas, var ett stadium som Söderberg snart nog 
kom igenom; men doften av den häftade vid uppfattningen av honom på
fallande länge sedan han tröttnat på dessa »kritade masker».9 Delvis bär han 
naturligtvis själv skulden till etiketten: han hade ju obestridligen bemödat sig 
om det frivola. Men Molander bör säkerligen göras medansvarig för överbe
toningen och renodlingen av denna sida.

Johannes Hall, hans livsattityd och hans attribut står alltså för det »fres
tande» i detta dualistiska schema. Men samvetet, det olyckliga medvetandet om 
skuld och straff, är en lika viktig motivlinje i berättelsen, även om inte sam- 
tidskritiken fann något intresse i den. Det sjuka samvetet är en ofta apostrofe
rad företeelse, i perifera sammanhang [Fv 23, 25] och mer centrala: Tomas 
ångestfulla självrannsakan och grubbel över sitt handlingssätt mot Märta och 
Ellen [Fv 80, 81, 82, 92]; hans vanmäktiga funderingar över det orätta i hela 
hans tillvaro [Fv 91, 112, 121]; Märtas och hans underliggande oro i kärleks
mötena: »Hvart bär det hän?» (septemberavsnittet). Skildringen av den stora

0 SV  10, 253 (Herman Bang) och Sista 8 Jfr Bo Bergman, a. a. 116. 
boken (1942), 35 (De första stegen). 9 Uttrycket är Olle Holmbergs, a. a. 208.

7 Mario Praz, The romantic agony. 2 ed.
( I95Ö), 58 f. Jfr H. Schiick, Allmän littera
turhistoria, 2 uppl. (1952) 5: 432.
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höststormen i Drottningholmsparken bör läsas som en symbolisk inramning: 
den hotande katastrofens förebud. Som ofta hos Söderberg upplever personerna 
själva det symboliska i situationen. Ett gammalt träd bräcks iav stormen och 
störtar omkull, krossande en liten bro:

»Låt oss gå en annan väg», sade Tomas.
Märta log.
»Träden kunna blåsa omkull på alla vägar», svarade hon.
Hon hade likväl blifvit blek. [Fv 135]

Det är i detta kapitel som Märta upplyser Tomas att hon väntar barn [Fv 
147], och detta förebådas just i Drottningholmsavsnittet [Fv 125, 131, 136]. 
Uppfattningen om skuld och straff ligger i Märtas ord till Tomas sedan hon 
gjort sin bekännelse: »Vi ha gjort orätt, Tomas, nu går det oss illa!» [Fv 147] 
Den återkommer också som det dominerande elementet i hennes avskedsbrev 
till Tomas [Fv 161 f], där förlusten av barndomens oskuldsfullhet beklagas:

Minns du den tiden, då vi ännu bara hade kysst hvarandra några gånger? Det var 
den lyckligaste tiden. Jag hade ondt samvete då också och trodde att jag hade gjordt 
något mycket orätt, men det trodde jag visst bara för att det blef roligare på det 
sättet. Den tiden kommer aldrig igen, nej inte ens i mina drömmar kan jag få den 
tillbaka, och jag sörjer den tiden. [Fv 161 f]

Om den tiden har Märta strax innan tänkt:

Hvad allt var annorlunda för ett år sedan. [—  —  — ] synden var något underligt 
och aflägset, som icke kom henne vid. D et var rätt, och det var orätt. Det skulle man 
göra, och det kunde man aldrig tänka på att göra. Det var ju så enkelt och klart. 
Och nu . . .  Hon visste icke längre hvad rätt och orätt var. Det hade blandats ihop 
alltsammans och blifvit så besynnerligt. [Fv 153 f]

Denna famlande känsla inför frågan om »rätt» och »orätt» tillhör en åter
kommande moraldiskussion hos Hjalmar Söderberg. Martin Bircks älskade plå
gas av samma ångestfulla tvekan av att ha »icke e t t  samvete, utan två». [MB 
235] f eget namn ventilerar Söderberg problemet i Hjärtats oro; svårigheten 
att »allmängiltigt» klargöra vad som är rätt och vad som är orätt betonas också 
av Arvid St järnblom på ett tidigt stadium av vänskapen med Lydia [DAL 102]. 
Att frågan upplevs som ett relativistiskt problem innebär för Hjalmar Söder
berg ingalunda att den skulle sakna allvar. I sina politiska ställningstaganden 
tvekade han heller aldrig; Arvid Stjärnblom vet besked i Dreyfusaffären, och 
under 3o-talet engagerade sig Söderberg med skärpa mot nazismen.1

De nyss citerade reaktionerna är Märta Brehms; att författaren haft en viss 
förståelse för denna upplevelse och respekterat den, skymtar i hans beskrivning 
av Tomas och Märtas sinnesstämning sedan hennes tillstånd blivit klart för 
dem: »de älskade från denna stund så, som de fördömda älska.» [Fv 148] Här 
rör det sig om en berättarkommentar och icke om ett utrop från någon av per
sonerna. Berättaren använder sitt löje och sin ironi när han skildrar det barns
liga hos Tomas och Märta, men aldrig när han återger deras samvetsnöd och

1 Söderbergs intresse för Dreyfusaffären behandlat i två tidningsartiklar: Den lidelse- 
och den linje av engagerat politiskt intresse fulle dreyfusarden (SvD 5.7.1958) och Hjal- 
som kan följas därifrån har jag översiktligt mar Söderberg och pressen (SDS 23.2.1957).
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deras fruktan för »synden» och dess frukter. Vi får inte låta förvilla oss av 
frånvaron av öppen sens-moral eller etiska proklamationer; den avsaknaden 
sammanhänger med Söderbergs estetiska hållning, hans konstnärliga teknik. 
När han förebråddes att han inte tydligare tog avstånd från sin »hjälte», utan 
endast objektivt konstaterade dennes förehavanden, svarade han att han avstod 
från lamentationer men skildrade Tomas med löje och ironi. Därmed är hans 
ståndpunkt i alla fall klar: han behöver inte gilla Tomas handlingar, därför 
att han inte fördömer honom själv. För Warburg förklarade han att Mortimers 
attityd låg nära hans egen; hans syn förefaller också att vara besläktad med 
den som representeras av fru Brehm, Märtas mor: en human, milt tolerant, 
erfaren och mogen syn. Ingen person i Förvillelser skildras med större sym
pati, ja värme, än hon [Fv 40, 41, 154, 155].

Motivet skuld och straff når sin kulmen i »domedagskapitlet», det näst sista, 
som skildrar Tomas desperata försök att undfly följderna av sitt ekonomiska 
lättsinne; följderna av det erotiska har han då redan lättvindigt nog kommit 
undan.

Här staplas olustiga, hotfulla och skrämmande element för att ge den rätta 
symboliska inramningen till Tomas upplösningstillstånd. Vilken oerhörd kon
trast råder inte mellan denna skräckskildring och de välbehagligt estetiserande 
beskrivningarna i berättelsens första del, med dess lätta dagrar och ljusa pastell
färger. På ett nästan grällt sätt har Söderberg här utnyttjat de naturliga möj
ligheter som årstidernas förändringar erbjuder att markera händelsernas ka
raktär. I vinterdagens mörker närmar sig berättelsens upplösning och Tomas 
katastrof:

Det var mörker och snö och regn, och den ena skumma och gråa dagen följde 
den andra tätt i spåren, medan staden sjönk djupare och djupare in i decemberskym
ningen. [Fv 168]

Det föll ett fint, snöblandat regn, och gatorna voro i upplösningstillstånd. Husen 
vid de smala bakgatorna mellan Adolf Fredriks kyrka och Hötorget klämde sig till
sammans skygga och förfallna, med fläckiga och trasiga murar, svartnade af regnet, 
drypande af väta och smuts. Himmelen var en enda tjock, gulgrå dimma. Människorna 
gingo som sömngångare, utan att se; snön piskade ansiktena och fastnade i ögonhåren. 
Gång efter annan genombröts gatornas sorl af ett doft, utdraget tjut, liksom af något 
jättestort och jättehungrigt djur. Tomas hade hört det ständigt under de sista dagarna: 
det var ljudet af en mistlur, som profvades vid en mekanisk verkstad någonstädes 
ute på Kungsholmen. Öfverallt, i alla stadsdelar, hördes det dagen i ända lika starkt, 
lika hotande nära.

Tomas tog vägen genom Brunkebergstunneln. Ända längst in i jordens innandöme, 
där lyktornas sken flackade rostgult öfver slemmiga och rinnande väggar, förföljde 
honom lurens hungriga rytande. [Fv 169 f]

Midt framför honom, vid gatans ändpunkt, reste sig Östermalmskyrkans svartgröna, 
klockformade kupol ur snödimman. [—  —  — ■] Klockorna ringde i tornet, och de 
ringde icke på det vanliga sättet; de ringde så att marken gungade och luften sjöng 
och husen vacklade som druckna hit och dit. Och var det bara klockorna som ringde, 
ringde icke hela kupolen? Hur var det, rörde sig icke hela den tunga, svarta kupolen 
långsamt af och an likt en svängande domens jätteklocka . . .

Jo, den svängde hotfullt af och an, den dånade och sjöng och ringde in domens 
dag, och det var icke för tidigt, människorna kunde snart ha syndat nog. Och kring 
kyrkogårdstrappan trängdes folket. En kusk smällde med sin piska, och en vild grå 
häst reste sig upp öfver mängden, med frambenen fäktande i luften och gnäggade, 
och kusken klatschade och svor. I portarna rundtomkring stodo kvinnor och tasslade,
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med ögonen vidöppna, och höllo barn med gapande munnar vid händerna, och åtta 
försupna gubbar i svarta kläder och hvita bomullsvantar gingo i rad, två och två, och 
buro en svart kista, och deras kroppar kröktes som maskar under bördan.

Och högt öfver dem alla svängdes en skallande, sotsvart jätteklocka, som dånade 
och sjöng —  och hästen stegrade sig . . .

Nej, förbi, förbi . . .  Han var icke vid lynne att stå och se ett liktåg i dag, förbi så 
fort som möjligt . . .  Han var nära att halka på granriset. Klockornas dån förföljde 
honom, och mistluren började ryta på nytt. [Fv 170 f]

Hjälpmöjligheterna uteblir, Johannes Hall är inte hemma, Gabriel Morti
mer ligger svårt sjuk; Tomas börjar inse att han är förlorad. Han irrar i gatu- 
myllret, genom dess många larmande ljud tränger mistlurens »dofva stönande,» 
och han blir vittne till hur en liten hund blir överkörd och söndertrasad under 
en bryggarkärra. [Fv 176] Ovädret går över, men mistlurens stönande rop är 
lika outtröttligt, och Tomas tillfälliga lugn är uppgivenhetens. På hemvägen 
köper han en revolver. [Fv 181]

Den komparativa aspekten har i denna studie genomgående hållits tillbaka. 
Det innebär ingalunda att jag betraktar den som ofruktbar. Tvärtom finns här 
ett rikt fält att undersöka — de antydningar som ovan gjorts ger endast några 
exempel på sådana möjligheter. Om en av sina starka läsupplevelser före För
villelser har Hjalmar Söderberg själv uttalat sig: »jag hade under åren när
mast förut med det mest levande intresse läst Spren Kierkegaard. Men några 
spår av en sådan läsning har säkert ingen tyckt sig finna i ’Förvillelser’.»2

Det är ett förhastat antagande; redan ett femtontal år innan Söderberg läm
nade denna upplysning, hade Valborg Erichsen konstaterat: »Kierkegaards 
æstetik har tydeligvis været med at skape den grundstemning av livstræthet 
og bitter skepsis som raader i Söderbergs bpker (f. eks. ’Preludier’, ’Förvillelser’, 
’Doktor Glas’) —  en stemning som er nær besiegtet med ’Trætte Mænd’. 
Kierkegaard har vistnok ogsaa bidraget til beskheten i Söderbergs vid.»3

Kristian Elster sammanställde några år senare Söderbergs religiösa ironi med 
0 ieblikket,4 och Evald Elveson har vidgat anslutningen: Kierkegaard utgör, 
menar han —  tillsammans med Ibsen — förutsättningen för Söderbergs obe
vekliga konsekvenskrav.5 När Nils Åke Sjöstedt för sin avhandling Spren 
Kierkegaard och svensk litteratur (1950) utvalde Söderberg som en av de repre
sentativa författarna, var alltså spåren av Kierkegaard hos honom inte något 
nytt eller överraskande. Sjöstedt gör i sitt kapitel om Söderberg en samvets
grann inventering av Kierkegaardsinflytandet; han har också framfört en tänk
bar förklaring till att det i Förvillelser tycks vara så föga skönjbart; det kan 
bero på att det material där det mest kom till synes bröts ut ur berättelsen till
sammans med novellen Med strömmen; där märker man enligt Sjöstedt desto 
tydligare spår, bl. a. »konturerna av Kierkegaards stadiedialektik».6

I uppsatsen Mina modeller (1937) sätter Hjalmar Söderberg Kierkegaards

2 Sista boken, 48 {Mina modeller).
3 Valborg Erichsen, S0ren Kierkegaards

betydning for norsk aandsliv {Edda 1923, 
42°).

d Kristian Elster d. y., Livet og digtningen
(Oslo 1928), 14.

5 Evald Elveson, Hjalmar Söderberg och 
Vitalis Norström (i: Svensk litteraturtidskrift 
1941, 172).

6 N. Å. Sjöstedt, S0ren Kierkegaard och 
svensk litteratur. Erån Eredrika Bremer till 
Hjalmar Söderberg (1950), 372.
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namn i samband med pastor Caldén i Förvillelser, och respekten för denna 
gestalt — i kontrast till de »liberala» teologerna — anges som signifikativ.

Kierkegaards namn nämns aldrig i Förvillelser. Däremot nämns och citeras 
upprepade gånger en annan religiös författare, som bör sättas i samband med 
den nyss återgivna domedagsskildringen: Thomas a Kempis. Ganska tidigt, 
innan Tomas situation börjar bli desperat, får man veta att han mor »läste 
Thomas a Kempis och grät» [Fv 79]; i detta sammanhang analyseras hennes 
ångestfulla känsla av maktlöshet inför barnens frigörelse —  ett parallellställe 
finns i Martin Bircks ungdom — medan Tomas själv ligger dåsig och apatisk 
på sin säng i sommarvärmen och undrar över sitt beteende mot Ellen och Märta 
[Fv 80 ff]. När bilden av modern i sängkammaren, läsande i Thomas a Kempis, 
återkommer mot berättelsens slut, är Tomas situation en annan. Det är efter 
hans upprivande eftermiddag, den sorgliga och hårdhänta domedagsstämningen, 
han har sin revolver och han tänker göra bruk av den:

Hvar var modern?
Han fann henne i sängkammaren; hon läste Thomas a Kempis.
»Om de yttersta tingen.»
Tomas satte sig ned hos henne utan att säga något, och hon läste högt för honom  

med en mild och låg röst.
»Du dåraktige, hvarför tänker du icke framåt och bereder dig på domens dag, då 

ingen får ursäkta eller försvara den andre, utan hvar och en måste själf bära sin bördas 
tyngd? Ju mer du nu skonar dig själf och lyder köttet, desto svårare blifva då dina 
kval, och desto mera sparar du tillsammans att då förbrännas. Och det gifves ingen 
last, som icke skall få sitt eget kval.»

Tomas hörde och hörde likväl icke. Han lutade sig fram öfver moderns axel och 
betraktade ett af träsnitten, som föreställde den yttersta dagen.

»---------Hvad gagnar det att lefva länge, då vi så föga förbättras? Ack, ett långt
lif gör icke alltid människan bättre, utan förökar ofta skulden.»

Den sista dagen, uppståndelsen . . .  Skulle den dagen verkligen en gång gry, eller 
var det en saga bara? [Fv 193]

Nu är Tomas mogen att lyssna:
Den gamle mystikerns ord ringde honom ännu i öronen.
»Hvad gagnar det att lefva länge, då vi så föga förbättras? Ett långt lif gör icke 

alltid människan bättre.» [Fv 194]

Den frågan blir ett slags ledmotiv i berättelsens slut; Tomas ställer den när 
han i sin självrannsakan ser sin tillvaro som »en hemsk, förvirrad dröm» [Fv 
196]; och senare, i en halvt övermodig stämning när han lyckligen kommit 
igenom sina prövningar utan allvarligare skavanker, reflekterar han över det 
andra ledet: »Ett långt lif gör icke alltid människan bättre utan förökar ofta 
skulden.» [Fv 207]

Att Hjalmar Söderberg citerar Thomas a Kempis och till och med gör hans 
formuleringar till ett ledmotiv, behöver inte utan vidare bevisa att han varit 
förtrogen med honom. Om hans fromma mor haft denna oerhört spridda upp- 
kyggelsebok till lektyr — vilket är sannolikt7 — har det naturligtvis legat nära

7 Se Sista boken, 48 {Mina modeller); jfr 
De första stegen, ibidem  17. I Mina model
ler medger Hj. S. att modern i Förvillelser 
bär drag av hans egen mor, medan fadern 
är en »ren fantasipappa». I De första stegen

antyds den religiösa uppfattning som präglade 
Hj. S:s mor. Skildringen i Martin Bircks ung
dom kan inte anses som ett betryggande stöd 
—  där kan temat vara tillrättalagt för att 
motivera den religiösa diskussionen i boken.
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till hands för Söderberg att förse sig med lämpliga texter ur den till sidobe- 
lysning av Tomas Webers upplevelser. Man kan t. o. m. våga en gissning om 
vilken utgåva han haft till förlaga. Efter det långa citatet ovan följer en nog
grann beskrivning av det träsnitt, föreställande yttersta domen, som nämns i 
texten:

Grafvarne öppnade sig, tusenåriga hvalf remnade, och den sista dagens hvita ljus 
föll in, där det förr var mörkt. Jorden spydde lik ur sitt innandöme, och liken blefvo 
lefvande: händer famlade och ögon stirrade, och en af dem stod redan upprätt, yrvaken 
och bländad, med handen för ögonen: solen, hafvet! [Fv 193 f]

En illustration som i flera precisa detaljer överensstämmer med denna be
skrivning återfinns i den illustrerade praktupplaga av Thomas a Kempis Fyra 
böcker om Kristi efterföljelse, i översättning av E. Bergman och med illustra
tioner av J. v. Fiihrich, som utkom 1874. Hjalmar Söderbergs syster Frida fick 
denna bok som gåva vid sin konfirmation, och sannolikt vid hennes död 1926 
kom den i broderns ägo. Den ingick sedermera i den del av Hjalmar Söderbergs 
bibliotek, som såldes på bokauktion i Stockholm 1946.8

Men graden av förtrogenhet har i detta sammanhang inte så mycket att 
betyda; det väsentliga är på vilket sätt citaten används i berättelsen. Här kan 
man icke tala om frivolitet eller gyckel, inte ens om den lättaste ironi. När 
Tomas Weber bereder sig för sin sista stund, att sona sin skuld med en kula 
genom huvudet, är han en ömklig figur mer än en tragisk, och hans återblick 
över ett kort och slappt liv, vars meningslöshet han själv begrundar, ger inga 
stora upplevelser ens inom det ondas sfär. Trankilt, lätt som i en nedförsbacke, 
har han låtit sig föras genom alla sina förvillelser. Men för honom själv, vid 
slutpunkten och med revolvern inom räckhåll, gäller det ångestfullt allvar. 
När han böjer fingret runt avtryckaren, tror han att allt är slut; det är be
rättarens estetiskt motiverade ironi, som låter Tomas vakna upp till ett fortsatt 
liv. Det börjar med att han möter konsul Arvidsons kalla och föraktfulla löje 
[Fv 202].

Den dubbelhet mellan den »frivola» och den »moraliska» sidan som Hjal
mar Söderberg själv har varit medveten om och som här har kunnat beläggas, 
är inte förvånande. Förvillelser är ett av många exempel på konflikten mellan 
»etiskt» och »estetiskt», för att begagna Kierkegaards termer, mellan åttiotalets 
moraltradition och dekadenternas esteticism, om man vill bruka litteratur
historiska etiketter. Sten Linder har formulerat en liknande dubbelhet hos två 
författare som tillhörde Hjalmar Söderbergs viktiga lärare: hos Ibsen är den en 
kamp mellan det »hedniska frigjorda livsbegäret och den asketiskt-kristliga 
moralen»,9 medan Bourget »väl kunnat tillägna sig Taines positivistiska livs
åskådning, men i sitt innersta känsloliv [------------- ] förblivit spiritualist och
religiös».1 Söderberg förblev Ibsen trogen, men tröttnade på Bourget när denne 
gjorde ett definitivt val vid 90-talets mitt och hängav sig åt mysticismen.2

8 Stockholms stads b okauktionskammar e 1 Ibidem, 298.
1946, katalog nr 7: nr 435. 2 Se reseskissen Elodfart från 1893 (omtr.

9 Sten Linder, Ernst Ahlgren i sina roma- i Det mörknar öfver vägen, 1907). 
ner (1930), 207.
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Den österrikiske kyrkomålaren Joseph von Führich, som i sin ungdom tagit bestående intryck av 
nazarenerna, den romantiska konstnärsgruppen från Wiens konstakademi under 1800-talets första 
decennier, illustrerade Thomas a Kempis med effektfulla träsnitt. Repr. efter 1874 års svenska upp
laga av Kristi ef ter följelse.

5-

En syndmedvetandets återspegling i färgsymboliken har redan Per Gunnar Kyle 
tyckt sig finna hos Hjalmar Söderberg i texter från 90-talets mitt.3 Kyle uppe
håller sig dock därvid endast vid en bestämd symbol och en bestämd färg: 
den röda blomman.4 Den symbolen förekommer viktigast i Martin Bircks ung
dom, men den finns även i Förvillelser. [Fv 109] Den återkommande färg
konstellation som här närmare skall studeras är en annan, det svarta och det 
gröna. Även i denna färgsymbolik kommer vi att finna en blomma bland de 
konkreta symbolerna.

3 Per Gunnar Kyle, Martin Bircks ung- 4 Det räcker för Kyle, eftersom hans ut- 
dom. En studie i dess tillkomsthistoria (i: redning gäller MB-manuskripten, där just
Göteborgs studier, tillägn. Sverker Ek (1954), denna symbolik förekommer.
299 f.).



Barnet, skulden och det gröna 45

Hjalmar Söderbergs intresse för färger och deras stämningsvärde kan lätt 
beläggas. Ett allmänt hållet exempel ger novellen Det mörknar öfver vägen 
( 1 9 0 7 ) :

Guld och grått: det är så vackert tillsammans. Jag undrar om jag nånsin skall bli 
så rik att jag kan skaffa mig en förmaksmöbel i guld och grått. Grå med gullränder.

Guld och blått är också vackert, men det passar inte för mig. Det passar för himmel
riket.

Och för att våga ha möbler i guld och rödt måste man vara kejsare.5 6

Synestesien i doktor Glas upplevelse av förspelet till Lohengrin ger exempel 
på ett annat, intressantare slag av färgupplevelse: »däruppe hade rymden blå
nat till ett djupt oändligt blått, blått som denna underbara blå musik.» [DG
236]

Att ett starkt intresse för färger kan spåras både i Förvillelser och Martin 
Bircks ungdom har också Lennart Kjellberg påvisat.0 Redan första raden i 
debutboken innehåller färgsammanställningen »mörkblå vårrock och röda 
handskar». [Fv 5] Här ingår färgerna endast som element i den livliga, åskåd
liga berättartekniken, medan de i Martin Bircks ungdom, där de också utgör 
en del i anslaget till berättelsen — de blå och de röda blommorna i barnet 
Martins dröm — fungerar på ett annat sätt, har ett symbolvärde. Kyle har ut
rett detta och även gjort sannolikt att detta avsnitt skrivits redan 1895, alltså 
vid samma tid som Förvillelser. I andra avfattningar är skildringen ännu äldre, 
men den här aktuella symboliken förekommer inte i dessa versioner.7

Inledningstempot är betydligt högre i Förvillelser än i Martin Bircks ung
dom; först efterhand intresserar sig berättaren i Förvillelser för djupare skikt 
än den lekfulla, färgstarka och rörliga yta som skildras i de första scenerna. 
Livligheten och snabbheten i dessa bilder har väl haft sin betydelse när Staffan 
Björck valde dem för sin jämförelse mellan filmkamerans och ordets möjlig
heter att skildra en rörlig, intrycksfylld scen.8

Rörelsen som medel att karakterisera gestalten är ett tekniskt grepp som inte 
är ovanligt. Två åskådliga paralleller ur inledningsavsnitt hos J. P. Jacobsen 
och Ernst Ahlgren ges av Sten Linder.9 Ett särskilt intresse som jämförelseobjekt 
erbjuder dock en betydligt senare roman, Sigfrid Siwertz’ En flanör (1914), 
därför att den har kommit att gå till litteraturhistorien såsom en uppgörelse 
med »flanör litteratur en», den genre som kan räkna Förvillelser som ett av sina 
viktiga bidrag. Det söderbergska arv som flanören Torsten Gjörloff avsäger 
sig i Siwertz’ roman, kan man här tycka sig finna i påfallande likheter i be
rättelsens introduktion. En flanör anknyter också till Röda rummets upptakt: 
de topografiska och berättartekniska parallellerna i denna konfrontation under
stryker dock samtidigt fundamentala skillnader i författarnas temperament, pro
gram och idéer.

5 Det mörknar öfver vägen (1907), 249.
6 Lennart Kjellberg, Stildrag i Hjalmar Sö

derbergs »Förvillelser» och »Martin Bircks 
ungdom» (1937); ( = Skr. ut g. av Samfundet 
för stilforskning. 3).

7 Kyle, a. a. 297 ff. Sten Rein har inte
blivit övertygad av denna tolkning; han be
tonar i sin läsning Martins bristfälliga orien-

tering i tillvaron, som för Rein är ett grund
läggande tema i Hj. S:s barnskildring (a. a., 
kap. Den inre världen). Den iakttagelsen är 
naturligtvis både riktig och viktig, men läs
arterna torde inte behöva utesluta varandra.

s Staffan Björck, Romanens formvärld 
( i953) ,  91·

0 Linder, a. a. 172 f.
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Rikedomen på färger i Förvillelser, inte minst på originella och uttrycks
fulla, kanske delvis nyskapade färgbeteckningar (kopparsprängd, mahognybrun, 
kejsarblå, ärtgrön, sommargrön, askvit m. fl.) har närmare studerats av Kjell
berg, och Kyle har observerat samtalet mellan Tomas Weber och pastor Caldén 
i Humlegården: »jag tycker inte om färgerna», säger pastorn.

Jag förstår mig inte på allt det röda . Se, hvart man vänder sig, rödt öfverallt, 
bara rödt. Man kan ju stå och stirra sig blind på det.

Och han tilläde lågt, liksom i tankar:
Nej, hvita tankar och hvita själar . . .  [Fv 109]

Det är oskuldens traditionella symbolik, och på sätt och vis kan det te sig 
malplacerat att Märta bär vita rosor i håret och skärpet, när hon uppsöker 
Tomas för att berätta att hon väntar barn med honom. Djupare sett är det 
emellertid inte så: författaren betonar därmed att hon egentligen alltjämt är 
ett ofördärvat barn.

Blommorna i Martin Bircks dröm är på samma gång giftiga och lockande. 
Han får endast plocka de blå, de röda är giftiga, säger modern; då vill han 
plocka en blå blomma åt henne:

En sådan underlig blomma! Han såg på den och luktade på den. Och åter såg 
han på den med stora, förvånade ögon: den var ju icke blå utan röd. Den var all
deles röd! Och så otäckt, giftigt röd! Han kastade den otäcka blomman på marken och 
trampade på den som på ett farligt djur. [MB 4]

Dubbelheten känner vi igen, tekniken att göra färgerna till symbolbärare 
likaså. Likheten med ett djur — ytterligare en metod att göra blomman skräm
mande — antyds även i Förvillelser. Endast valet av färger är där ett annat. 
Och också där kastas en syndbelastad blomma på marken.

I en envist grön färgskala skildras de dova stunderna på Rydbergs där Tomas 
tillbringar en sen natt med Johannes Hall. Tomas betraktar »gobelinmål- 
ningarnas blågröna träd» [Fv 23], han drömmer att han och Märta färdas 
längs vägen in i bilden, bort till ett »grönt dunkel» [Fv 24]; från matsalen, 
där de två vännerna sitter tysta, ser man glasrutorna till »det stora gröna 
kaféet» [Fv 24]; när de kommer ut, tänder gryningsljuset i slottets fönster »en 
ramp af blekt grönskimrande opaler». [Fv 25]

Här rör det sig ju ännu bara om en lätt antydd stämningskonst. Med be
tydligt starkare effekt och markerat symboliskt raffinemang ställs färgerna emot 
varandra i denna scen från konsul Arvidsons middag, där de »svala» färgerna 
blått och vitt antyder Gretas oskuldsfullhet och det gröna fortfarande för
knippas med Johannes Hall:

Greta hade sin porslinsklädning, som hon kallade den; det var en ljus blommig 
sommarklädning i ett blått och hvitt mönster, som erinrade om gammalt porslin. Hon 
hade i början en ansträngt städad min och kastade då och då en skygg blick på en 
stor, blekgrön orchidé, som Hall hade i knapphålet, och hvars underliga former nästan 
skrämde henne. Den tycktes henne likna ett lefvande djur mera än en blomma, något 
sällsynt och ljusskyggt vattendjur, som nyss blifvit uppfiskadt ur hafvets grönaste djup. 
[Fv 39]

Orkidén är ett vanligt attribut i symbolism- och dekandenslitteraturen, och 
det är föga överraskande att se Hall utrustad med en sådan blomma. Greta
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Webers skräck och Halls förtjusning inför denna mångskiftande växt är båda 
svaga motstycken till des Esseintes sensationer i åttonde kapitlet i A Rebours, 
en roman som Söderberg har studerat med tydligt intresse.1 Trött på alla »van
liga» blommor och övermätt på konstgjorda blommor som beundransvärt illu
soriskt erinrar om tropiska växter, skaffar des Esseintes hem vagnslaster av verk
liga blom-monster, »des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses»,1 2 inför vilka 
han faller i en morbid extas, snart nog följd av vidriga skräckdrömmar.

Ces plantes sont tout de même stupéfiantes, se dit-il; [--------------] aucune ne semblait
réelle; l’étoffe, le papier, la porcelaine, le métal, paraissaient avoir été prêtés par l’homme 
à la nature pour lui permettre de créer ses monstres. Quand elle n’avait pu imiter 
l’oeuvre humaine, elle avait été réduite à recopier les membranes intérieures des ani
maux, à emprunter les vivaces teintes de leurs chairs en pourriture, les magnifiques 
hideurs de leurs gangrènes.

Tout n’est que syphilis, songea des Esseintes, l’œ il attiré, rivé sur les horribles tigrures 
des Caladium que caressait un rayon de jour. Et il eut la brusque vision d’une humanité 
sans cesse travaillé par le virus des anciens âges.3

Och en konkret skräckgestalt som är »la Grande Vérole», syfilis själv, för
följer honom i den följande mardrömmen.4

När Hall och Greta Weber möts nästa gång, långt senare, på hösten, har 
hon ändrat uppfattning om orkidéer; förut förstod hon sig inte alls på dem, 
säger hon:

»Jag tyckte att de sågo så besynnerliga ut. Men nu tycker jag nästan mest om dem 
af alla blommor —  i synnerhet de där stora, blekgröna, som likna hafsdjur ■— »

Hon hade knappast talat ut, förrän Hall var inne i butiken. I nästa ögonblick kom 
han åter ut med en grön orchidé i handen. [Fv 144]

Men nu blir hon skrämd på nytt och värjer sig; då kastar han blomman på 
gatan och lämnar henne. Det kommer henne att ångra sig: hon tar upp blom
man och lindar in den i sin näsduk: »Inte kunde man låta den vackra, dyra 
blomman ligga där i smutsen . . .  Hon ville gömma den som ett minne.» [Fv 
*45]

En deterministiskt färgad ångest inför barnens utveckling mot syndens far
ligheter upplever Tomas moder:

Hennes barn växte ifrån henne. Hvad visste hon om deras vägar? Det föll öfver 
henne en frossbrytning af ångest, hvar gång hon tänkte på allt det onda, som nästa 
morgon eller nästa nyår kan hålla i beredskap åt oss, utan att vi veta det och utan 
att vi kunna göra något. Fröet är kanhända redan sått, kanske i går eller i förrgår, 
kanske också någon hemlig olycksdag för många år sedan, det gror i tysthet, och en 
dag skjuter det upp med giftiga blommor och grönsvarta bär . . .  [Fv 79 f]

Men det hör till de paradoxala inslagen i denna berättelse, att en sådan 
katastrof aldrig äger rum. Tomas räddas, till en början sig själv ovetande,

1 Han hade publicerat en studie över 
Huysmans i Ord och Bild: J. K. Huysmans 
och hans senaste bok, La-bas (OoB årg. 1 
(1892), 373-375) omtr. SV 10, 289; jfr 
Ett par blad ur en gammal dagbok, SV 9, 
53 ff.

2 /. K. Huysmans, A rebours (Paris 1926),
118.

3 Ibidem, 124 f.
4 Motivet torde vara representativt för en 

genre i sekelslutskonsten, både den litterära 
och den bildande. Félicien Rops, den makabre 
och sataniske etsaren, gjorde t. o. m. ett »por
trätt» av »La Grande Vérole», »Mors Syphi
litica»; se Eélicien Rops Werke II. Text von 
Rudolf Klein. (Paris [1910]), s. 18.
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just när han har nått botten — konsul Ar vidson betalar hans skuld utan att 
röja honom inför tegelhandlaren. [Fv 182] Nästan lika mirakulöst blir Greta, 
Tomas syster, räddad undan Johannes Halls förförelsekonster. Här är det Tomas 
som är räddaren, och även här är han ovetande om vad som sker; det är i 
god överensstämmelse med hans sömngångaraktiga vandring genom tillvaron, 
som dessa händelser har utformats.

Berättartekniskt är detta avsnitt om Halls planmässiga men misslyckade för
förelseförsök — liksom boken i sin helhet — noggrant uppbyggt. Där finns 
flera drag som berör kärnpunkter i berättelsen, där finns också flera karakte
ristiska söderbergska grepp och motiv. Och här utvecklas det väl förberedda 
symbolkomplexet grönt-svart-synd i effektfull skärpa. Den utbrände och ut
svävande Hall längtar efter att »en gång veta, hvad det var att älska —  och 
att vara älskad», och han värjer sig mot en moralisk tvekan att »föra ett barn 
i fördärfvet» [Fv 184]; han vill icke veta av något ansvar. Greta Weber skildras 
i sin lustiga naivitet och vaknande erotiska längtan; hon känner för Hall en 
egendomlig blandning av lockelse och ängslan, samma reaktion som inför hans 
orkidéer.

Från början ser det ut att gå som Hall har tänkt sig: hon finner det spän
nande och angenämt att se på hans tavlor, att vara ensam med honom, att 
röka cigarretter och dricka curacao. Hon värjer sig visserligen inför Franz Stucks 
bilder, och hans »Lucifer» skrämmer henne: »Inte kunde det vara något för 
en ansedd artist att måla af nu för tiden; förr i tiden kunde ju allt möjligt 
gå an.» [Fv 187] Men snart nog lyckas Hall fängsla henne med en annan 
bild: Es war einmal. Beskrivningen av träsnittet i Thomas a Kempis-upplagan 
gav exempel på ett ganska vanligt drag i Hjalmar Söderbergs berättarteknik: 
lians utförliga beskrivningar och betraktelser över bilder och planscher, hans 
användning av den bildande konsten i symboliskt och stämningsskapande syfte. 
Detta avsnitt om Johannes Halls Stuckreproduktioner ger nya exempel på den 
tekniken.

För skildringen iav denna scen mellan Hall och Greta Weber har författaren 
mobiliserat hela sin stämningsskapande förmåga; sensualismen och den dröm- 
artade overklighetsförnimmelsen beskrivs med påtaglig omsorg. Men det be
stämmande elementet i skildringen är Stucks tavla; det är den och dess trolska 
stämning som förlamar Greta och gör henne beredd att överlämna sig åt Hall 
—  hon vill ge sig åt honom, och den avgörande vändningen, peripetien i Halls 
arrangemang och därefter dess förolyekande, vållas av nästa Stuck-tavla — i 
förening med Tomas störande mellankomst.

Inlevelsen i den första Stuck-tavlan är påfallande:

På en ängsmark i gulröd sagoskymning står en hvitklädd och späd prinsessa och 
lutar sig fram öfver någonting därnere i gräset, hon böjer sig ned och lyssnar med 
halföppen mun och vidgade skrämda ögon, som likväl le, och hon håller upp sin 
långa klädnad och är rädd att väta sina små fötter, där hon står på tufvan. Hvad är 
det hon ser därnere i det sumpiga, våta gräset, och hvad hör hon, hvad lyssnar hon 
till? I gräset vid hennes fötter sitter en liten ful groda och ser på henne med svår- 
modigt kloka ögon. Och man ser strax, att det icke kan vara någon vanlig groda, eller 
man anar det dock, ty det ligger en hemlighet och en sorg i hennes ögon. Hon har 
också något att säga prinsessan, något som ingen får höra mer än hon ensam, och 
den hvita prinsessan böjer sig ned och lyssnar, leende och rädd. Vinden har tystnat,
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för att hon skall kunna höra bättre. Gräset prasslar icke längre, och trädens grenar 
kröka sig orörliga upp öfver synranden. Och omkring dem står kvällen stor och tyst 
i gulröd sagoskymning.

Det var en gång . . .
Greta satt med halföppen mun, leende och rädd som prinsessan själf. Hon kunde 

icke taga sina ögon från bilden.
»Jag är säker om att det är en förtrollad prins», sade hon lågt. »Ja», hviskade Hall, 

»och han ber henne att lösa honom ur förtrollningen, och hon nickar med hufvudet 
och ger honom sitt löfte. Han hviskar till henne hvad hon skall göra, för att han åter 
skall kunna bli prins, och hon står undrande och lyssnar och skälfver och ler. Och 
hon blir rädd och blek och sveper den hvita klädningen tätt omkring sig och tror 
aldrig, att hon skall våga göra hvad han säger, ty det är något så besynnerligt, det 
som han bönfaller henne om, medan han ser på henne med stora ögon, stora och vida 
av en hemlig sorg.»

Greta hade tårar i ögonen. Hall tilläde lågt:
»Kanhända likväl, att hon gör det en gång.» [Fv 187 f]

Båda upplever symboliken i tavlan. Hon är prinsessan, han är den sorgsna 
grodan, som är en förtrollad prins; hon innebär den befrielse från känslo
kylans förbannelse som han längtar efter. Han tror sig nära målet, att få veta 
»hvad det var att älska — och att vara älskad.» Hall lyckas vagga henne dju
pare in i hennes förtrollning: hon skälver och känner sin längtan efter kär
lekens fullbordan på väg att stillas; hon vill förvandla honom till en prins . . .  
»Om det var nu det skulle ske, det stora och underbara, som hon aldrig vågade 
säga åt någon att hon längtade efter . . .  Det som sagorna hviskade om hemligt 
och förstulet, det som var kärnan i alla vackra dikter — » [Fv 189 f]

Det är i det ögonblicket som Tomas för andra gången ringer på dörren. 
Stämningen bryts, men inte nog med det: medan Hall lämnar henne ett ögon
blick, bläddrar Greta vidare och finner en annan tavla i albumet: Die Sunde. 
Här sägs det klart vad det är som Greta dras till och vad som skrämmer henne:

Synden —
Det var en kvinna. Hennes hår var svart, och hennes ögon liknade två djupa 

brunnar, och hon var naken. Kunde det finnas en kvinna så naken som hon? Hennes 
nakenhet lyste ur mörkret. Kring hennes grönaktigt hvita kropp ringlade en tjock och 
fjällig orm. Hal och kall smög den sig fram mellan hennes bredt utspärrade ben, vred 
sig upp öfver skuldrorna och snodde sig i en fet och glänsande ring om hennes hals, 
och hufvudet med två lysande gröna ögon hängde ned mellan hennes uppsvällda bröst. 
Och hennes hand smekte ormen, smekte drömmande hans rygg och hans spetsigt 
smala hufvud. Hennes ögon voro två nattkalla brunnar, och hon var mera naken än 
någon kvinna kan var.

---------Hvar var sagans doft, hvar var diktens och äfventyrets skimmer?
Synden —  [Fv 191 f]

Blek av skräck flyr Greta, Hall sitter åter ensam med sitt Stuck-album: 
»Ormen ringlade ännu lika fjällig och fet kring samma grönaktigt hvita kvinna, 
och hennes nakenhet lyste.» [Fv 192]

Ironien i detta avsnitt riktas från början mot Greta: när berättaren låter 
henne tala om sin väldiga rökning och om hur hon vill »vara modig och trotsa 
fördomiarne» [Fv 186]; och när han skildrar hennes reaktion inför Lucifer- 
bilden [Fv 187]. Men inte längre; mot hennes oskuldsfulla renhet blir alla 
dessa ironiska belysningar effektlösa, och den avgörande, den egentliga ironien, 
drabbar till sist Hall: just det raffinerade planschalbum, med vilket han velat 
»föra ett barn i fördärfvet», blir det som avslöjar sanningen för henne, visar
4 - 6 3 4 0 4 4  Samlaren 1963
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»syndens» verkliga utseende. Hon är barnet som lockas att sätta sig över sina 
inlärda moralbud men finner att det betyder katastrof. Så blir hon en klar 
parallell till sin bror. Och hon försäkrar honom mot berättelsens slut att hon 
har fått »en ny lifsuppfattning» [Fv 206].

Författarens sympati gäller i detta avsnitt till slut Greta Weber, inte Jo
hannes Hall. Han låter barnet räddas och förföraren bli besviken, för denna 
gång. Att Söderberg inte betraktade den senares miljö med den reservations- 
lösa beundran och förtjusning som Molander och hans medbedömare tycks 
ha förutsatt, framgår tydligt av ett tidigare ställe i berättelsen. Kafélivets attrak
tioner skildras med en obehaglighet och ett hån som är nästan strindbergska 
i sin fräna avsmak; Johannes Hall sitter på Berns i grubbel över tomheten i 
sitt liv:

En fet dam hoppade omkring och kvittrade på tribunen utan att lyckas öfverrösta 
orkestern och sorlet bland den drickande, rökande och skränande publiken. [Fv 141]
[--------------] det var en medelålders herre, som under passionerade vridningar på hela
kroppen pressade fram en sentimental romans [Fv 142].

Hall lägger märke till en fet råtta som knaprar på ett kräftskal under en 
stol i hans närhet:

Om det finns lefvande råttor här, så finns det också döda råttor, ty råttorna ha icke 
evigt lif. Under hvilken golfspringa kommer den här att ligga och ruttna?

Han trodde sig med ens känna, att hela etablissemanget hade en lukt af döda 
råttor. Han knackade på kyparen, betalade och gick mot utgången, medan sex röd- 
och hvitmålade flickor gallskrikande flaxade omkring på tribunen likt lefvande disk
trasor, i vanvettigt virrvarr. [Fv 143]

Den som skildrar kafélivet i den atmosfären kan icke beskyllas för enbart 
en barnslig förtjusning inför boulevardtillvarons depravation. Om han förut 
har förnummit en dragning dit, har han redan insett dess tomhet och äcklats 
av dess gyckelspel.

Tomas själv upplever vid ett tillfälle samma blandning av fascination och 
ångest som systern inför »synden» i det grönas gestaltning. Det är under be
söket på Utö, när han upptäcker gruvan:

Då han böjde sig fram öfver räcket, drunknade hans blick i ett schakt så mörkt 
och så djupt, att han icke kunde skönja någon botten, endast något grönaktigt fuk
tigt, som glansen af synd ur ett fuktigt öga. Det var alltså grufvan . . .  Rädd att låta 
fascinera sig af denna mörka, gröna glans slet han sig med våld från platsen och 
fortsatte inåt skogen, där vägen nu smalnade af till en starkt sluttande gångstig. 
[Fv 87 f]

Denna Söderbergs användning av den gröna färgen med ett bestämt sym
bolvärde kan beläggas även utanför Förvillelser. I Martin Bircks ungdom heter

De två stämningar som utmärker dessa Stuck-bilder ger karakteristiska drag av 90-talets konst: å 
ena sidan den starkt symboliska, »litterärt» verkande naturstämningen, gärna med en elegisk touche; 
å andra sidan den brutala öppenheten, ofta med morbida inslag. Det sentimentala och det desillu
sionerade bildade en egendomlig stämningsbrytning. Böcklin inkarnerar kanske främst denna sida 
av decenniets konst, Franz von Stuck var en av hans främsta efterföljare. Kvinnan med ormen finns 
i ett flertal varianter hos Stuck; ömsom kallas motivet »Die Sünde», ömsom »Die Sinnlichkeit». Att 
avgöra exakt vilken av dessa Hjalmar Söderberg haft i tankarna är inte möjligt. Repr. efter O. F. 
Bierbaum, Stuck ( = Künstlermonographien, begr. von W. Knackfuss. 42. Stuck (1924), s. 35 (»Es war 
einmal») och s. 15 (»Die Sinnlichkeit»)).
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det om den dekadente poeten, som Martin Birck betraktar med ett lätt löje, 
att han

dyrkade allt som var statt i upplösning och förruttnelse och dömdt att gå under. Han 
hatade solen och ljuset —  och han knöt förbittrad näfven mot gaskronan i taket -—  
han älskade natten och synden och alla spritdrycker som skiftade i grönt. Han hade 
de flesta kända veneriska sjukdomar, och dessutom agorafobi. [MB 153]

Om dekadensen i Förvillelser skildras med trött avsmak men även någon 
gång med en viss beundran (jfr ovan, s. 38), så betraktas den i Martin Bircks
ungdom som något löjligt urmodigt. Att författaren själv inte länge kan ha
betraktat sig som dekadent, därom råder intet tvivel.

I Martin Bircks ungdom gycklar Hjalmar Söderberg med den »gröna syn
den». Det sker inte i historietten Sotarfrun, tryckt i Nornan endast några må
nader efter Förvillelsers utgivning. Där gäller det kusligt allvar: den stackars 
Fredrik, sotarfruns styvson, ligger i sin sjuksäng, mellan dröm och vaka, fylld 
av längtan efter sin älskade och i fruktan inför den grymma styvmodern,

och låter pupillerna suga in ljuset af solstrimman på den hvita dörren; och då han 
sluter ögonen, simmar det fram en arkipelag af giftiga gröna öar, omslutna af ett
bläcksvart haf. Och medan han blundar, går det gröna öfver i blått, och det svarta
ljusnar till blårödt med naggade mörka kanter, och så blir det svart alltsammans . .  .5

Berättelsen fortsätter med att flickan, Magda, besöker honom trots fru Wetz- 
manns förbud; »och solstrimman på dén hvita dörren blir brandgul och röd 
och mattas och bleknar bort». [Hr 31] Så följer mötet mellan sotarfrun och 
Magda, en av dé obarmhärtigaste scener Söderberg har återgivit: »Hur skall jag 
kunna skildra det som sedan hände? Det låter som en elak dröm eller som en 
saga, gjord att skrämma barnen med då de äro stygga, och likväl är det sant.» 
[Hr 28 f] Sotarfrun misshandlar flickan till döds på den halvskumma gården, 
medan några gesäller ser på utan att ingripa.

Att fru Wetzmann är en syndens representant uttalas verbaliter, fast det 
knappast torde vara behövligt för tydligheten: »Den tiden voro Afunden och 
Kättjan de bland de sju dödssynderna, som lågo hennes natur närmast; numera 
var det Vreden och Högmodet.» [Hr 23] Fredrik och Magda skildras som 
oskuldsfulla, misshandlade barn. [Hr 23, 25, 31] I denna historia har synden 
mist varje spår av lockelse eller retelse, här är den enbart skrämmande och 
motbjudande. Det är én central konfrontation hos Hjalmar Söderberg: det 
oskyddade, värnlösa barnets möte med en besynnerlig eller förfärande verk
lighet. Barnskildringen i Martin Bircks ungdom har sådana möten som ett 
genomgående tema; tryggheten och värmen i hemmet står i effektiv kontrast 
mot verkligheten utanför.

I Sotarfrun har synden inte bara befriats från sin attraktion. Den har också 
en annan karaktär. Om den i Förvillelser, i fru Webers och Thomas ia Kempis 
anda, har en religiös prägel, och därmed kommer att skapa en dubbel effekt, 
av lockelse och motvilja på en gång, så är den i Sotarfrun profan och human. 
Den är fri från vacklan eller tvetydighet och har blivit identisk med ondskan.

5 Historietter (1898), 30.



Barnet, skulden och det gröna 53

6.

Analysen av de angivna motiven i Förvillelser har klargjort att samtidens 
läsning av berättelsen var mycket ofullständig, att väsentliga sidor i Hjalmar 
Söderbergs diktarprofil helt enkelt förbisågs. I och med att diskussionen 1895 
i så hög grad kom att röra sig om ställningstaganden till Molanders värdering, 
men inte till hans tolkning, av boken, kan man hävda att uppfattningen från 
början blev förfalskad. Ur den synvinkeln hade Söderberg obestridligen rätt 
när han i sitt brev till Warburg menade att Molanders recension gjorde både 
honom och hans bok »oberäknelig skada». Mönstret för läsning av Förvillelser, 
dess bruksanvisning, hade angetts, och frågan kom aldrig att gälla om detta 
mönster var riktigt, utan om det var tillåtet att skriva så och om det var bra 
skrivet.

Det har också framgått att författarens eget uttryck — till Warburg — 
om att den »moraliska» uppfattningen kommer till synes i »Utöfärden, Drott- 
ningholmskapitlet och mera dylikt» inte är uttömmande. I själva verket löper 
det mönstret, vacklandet mellan »två olika synpunkter, en af äldre och en af 
nyare datum», genom hela berättelsen, låt vara mer eller mindre tydligt i 
skilda avsnitt; och just denna spänning är väl ett av de element som ger boken 
dess intresse: konstnärligt, litteraturhistoriskt och mänskligt.

Spänningsförhållandet i berättelsen avspeglas på flera plan: mot författarens 
strävan att bibehålla ett världsmannalikt leende bryter sig en genomgående 
känslighet för barnets möte med tillvarons hårda realiteter, och den ironiskt 
markerade distans som författaren eftersträvar till de barn som är bokens hu
vudpersoner, förmår han inte konsekvent upprätthålla. Bakom den frivola drag
ningen till »anstötliga» motiv avtecknar sig ett mönster av syndmedvetande och 
skuldförnimmelse, möjligen spår av en religiöst färgad uppväxtmiljö. Och i 
den symboliska arsenalen möter man inte bara den blekgröna, lockande orkidén 
utan även det svartgröna, hotande mörkret i Utö gruva.

Dubbelheten i Förvillelser härstammar från samma tid som den dubbel
moral vi brukar kalla den oscariska, och till vilken Hjalmar Söderberg med 
rätta betraktas som en stark motståndare. Men hans dubbelhet är av ett annat 
slag: den har inget med hyckleri att göra, den bär på båda sina plan vittne 
om allvaret i författarens strävan till konstnärlig gestaltning av en livsattityd. 
Dubbelmoralens program var att skylta med moralen och vara diskret med 
det frivola. Hjalmar Söderberg gjorde i sin debutbok efter bästa förmåga 
tvärtom.


