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Komedier i Bergslagen.
Av S t a f fan  Björck.

Komedier i Bergslagen var titeln på den roman som Hjalmar Bergman 
utgav 1914 med undertiteln Två släkter. Hen handlar om en sekellång 
dragkamp mellan Siedlarna på Klockeberga och Björkenäs och bonde
folket på Byglinge. Följande år utkom Dansen på Frötjärn och 1916 
Knutsmässo marknad. Dessa båda böcker kallades i en parentes på titel
sidan Komedier i Bergslagen II resp. III. I konsekvens härmed fick roma
nen om släktfejden i följande upplagor titeln Klockeberga och Byglinge. 
Två släkter. (Komedier i Bergslagen I.)1

Den följd i vilken de tre volymerna därmed inordnades, är tillkomstens. 
Däremot svarar den icke till stoffets kronologi. K1B står visserligen av
gjort i seriens början genom att sträcka det historiska perspektivet ända 
bort till 1700-talets början. Men medan KnM utspelas på 1840- eller senast 
-50-talet, tilldrar sig DFr 1857 och FrG under halvtannat decennium före 
1863. Efter vad Joh. Edfelt uppvisat, hade Bergman först tänkt sig en 
roman vars förra del motsvarade K1B men som slutade med en marknads- 
skildring i stil med KnM fast mer summarisk. Detta manuskript kland
rades emellertid av förläggaren såsom osammanhängande och kasserades 
av författaren.

Om man till ovanstående bibliografiska notiser lägger, att de först 
skrivna bergslagsromanerna har sin kronologiska tyngdpunkt ännu längre 
fram i tiden, Hans nåds testamente (1910) på 1870- eller -80-talen, Yi 
Bookar, Krokar och Bothar (1912) pji decennierna kring sekelskiftet 
och Loe-wenhistorier (1913) på 1900-talets början, får man en vink om 
Bergmans arbetssätt. Han har ingalunda metodiskt planlagt någon 
krönikesvit ur bergslagslivet utan undan för undan valt det stoff som för 
tillfället behagade honom. Inget historiskt förklaringsbehov har förmått 
honom att gå kronologiskt fram, och man kan icke kalla Komedier i 
Bergslagen för en trilogi. Dock finns det ett väsentligt händelsesamband 
mellan första och sista delen, i vilken fejden mellan de två släkterna fort- 
sättes, om än icke längre såsom dominerande motiv. Sammanhållande 
krafter tvärs genom alla tre böckerna är den delvis gemensamma person
uppsättningen samt den gemensamma bygden med staden som centrum. 1 * * * 5

1 Berättelserna betecknas i det följande sålunda: samlingen Klockeberga och Ryglinge:
K1R, Fru Gunhild på Hvislcingeholm i volymen Dansen på Frötjärn: FrG, Dansen på Frö
tjärn i samma bok: DFr, Knutsmässo marknad: KnM. Verken citeras efter originalupp
lagorna eller Skrifter (1931), där trycksatsen är densamma. Övriga Bergmansverk anförs
efter första upplagorna; texten i Skrifter är i några av dessa fall korrumperad. Av den 
nya, kritiska editionen föreligger de här ifrågakommande banden ännu icke, då denna 
uppsats avslutas (i nov. 1949). Däremot har utgivaren, Johannes Edfelt, med älskvärd 
beredvillighet ställt sin kommentar till förfogande i manuskript.

5 -- 6273 Samlaren 1949
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DFr är den av Komedierna som visar minst samhörighet med de övriga, 
och från den löper ej heller många förbindelsetrådar till andra Bergmans- 
verk. Den förknippas emellertid med KnM av magister Ekmarcks gestalt, 
med K1B av bergmästare Bygells och med båda av släkten Bourmaister. 
De tre andra berättelserna har fler beröringspunkter. Hela detta grepp, 
att låta personkretsarna i olika böcker om ej sammanfalla så dock tangera 
varandra, är ju välkänt, särskilt från Balzac. Hos oss hade det före Berg
man i ringa skala tillämpats av Strindberg och Söderberg, i större av 
Nordström och Lidman. Utan tvivel hjälper det en berättare att skapa 
hemkänsla och trygghet åt sin fantasivärld; läsaren njuter igenkännandets 
tillfredsställelse. Det är å andra sidan inte helt riskfritt att degradera 
den som i ett sammanhang varit huvudperson till statist i ett annat. 
Där den litterära illusionen lever, är den ofta för tyrannisk för att helt 
acceptera denna visserligen naturtrogna anordning. Den tillåter gärna 
Söderbergs Markel att uppträda i en och samma resonörsroll i bok efter 
bok, men den återfinner endast motvilligt Thomas Weber som en nolla 
i Den allvarsamma leken eller den frodiga samhällspotentaten och svind
laren Mikael Habstadius från Nordströms Landsorts-bohéme som en 
kverulantisk tidsbetraktare på 1930-talet. Det är svårt att i den skygga, 
knypplande änkefru de Lorche i Chefen fru Ingeborg känna igen den 
gracila frun från Markurells i Wadköping, det är olustigt att finna den 
odelat tragiska fru Gunhild på Hviskingeholm agera halvt som en fjolla 
i utkanten av KnM, och det bjuder emot att se den myndige Hans nåd 
med testamentet göra en så slät figur på marknaden, visserligen då en 
rätt ung man. Men ingen roll alls i KnM med dess bergsmansstämma spelar 
besynnerligt nog Rygell, han som i DFr framställs som en sannskyldig 
bergslagskung.

Att i varje ny bok den gamlas hjältar får avträda förstaplansplatserna 
i ber^tarens medvetande till andra figurer och att perspektiven därmed 
kommer att förskjutas, detta måste läsaren vid närmare eftertanke accep
tera såsom rimligt. Mindre tillfredsställande är det, då olika böcker pre
senterar oförenliga bilder av samma förlopp, och Komedierna ger iögonen
fallande exempel på detta. Det är en avgörande händelse i K1R, att 
släkten Siedel drives bort från stamgodset Klockeberga och måste hålla 
till godo med Björkenäs. Men i KnM, som spelar senare, äger Jörgen 
Siedel ännu det gamla stället, och det är dit han föres efter sin olyckliga 
död. Hans sons självmord motiveras också helt olika i K1R och i KnM. 
I den senare boken gör fadern Jan Erse ansvarig för sonens död på grun
der som visserligen är bräckliga men inte ens finns antydda i den före
gående romanen. Där skildras den siste Jörgen Siedels undergång och 
död som en jjrocess av sträng inre följdriktighet. Mellan FrG och KnM 
föreligger bl. a. en flagrant namnschism. Liljas äldsta, fula dotter kallas 
i den förra berättelsen Marianne men i den senare, där hon mot rimlig
heten är gift as vuxen, Karin.

Med allt som förenar dem är Komedierna inbördes mycket olika, och 
sedda bredvid varandra ger de ett intensivt intryck av omfånget i Hjal
mar Bergmans konstnärskap. De anteckningar som här samlats, rör sig 
utan några systematiska anspråk kring ett par sidor av Bergmans roman
konst som mest vetter åt det tekniska hållet. Komparativa eller käll-
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historiska frågor tangeras blott i förbigående. Komediernas text är hela 
tiden utgångspunkten, men jag har inte tvekat att vid behov referera 
också till andra Bergmansverk från 10-talet. Det närmaste kapitlet vill 
dechiffrera det psykologiska förloppet i de senare Komedierna — detta 
gestaltas genomgående i symbolisk, aldrig i intellektuellt uttalad form — 
och vidare ge en föreställning om deras episka struktur; för den mera 
disparata samlingen K1K faller sig denna synpunkt här mindre naturlig. 
Därefter följer några iakttagelser om berättarens attityd och stiltonen i 
de olika verken. Nästa avsnitt diskuterar framför allt tidsrelationerna, 
och till sist följer några reflexioner om livsfilosofien i Komedierna.

1. Motiven och deras iscensättning.

Fru Gunhild på HvisTcingeholm är den till strukturen mest asketiska 
av Bergslagskomedierna. Den rymmer ett enda tema, som genomföres 
utan några avvikelser. Persongalleriet är litet och handlingsscenen ytterst 
begränsad. Berättelsen är kronologisk, med en viktig avvikelse. Den 
scen, då den havande fru Gunhild för första gången upplever det väntade 
barnet som en flicka med namnet Judith, förberedes genast på de första 
tio sidorna. Så följer en snabb återblick på fru Gunhilds ungdom och 
äktenskap och hennes fantasiumgänge med sin ungdoms älskade. Där
efter återknytes till situationen i tornrummet, som vi nu ser i ett helt 
nytt ljus: vi vet anledningen till hennes ångest.

Minnet av ungdomskärleken följer fru Gunhild Lilja genom hela livet 
på närmare eller fjärmare håll. Hon minns Albrecht Bourmaister sådan 
han var som ung fänrik. Då hon återser honom flera årtionden senare 
känner hon väl tvärs igenom sin sinnesförvirring igen honom, men det 
är inte denne bullrande medelålders herre hon älskar, utan en ung man 
med Bourmaistrarnas ögon, skiftande mellan olivgrönt och olivblått. 
Det är också hennes egna ögon, ty även hon är Bourmaister född, kusin 
till Albrecht. Människans ögon spelar genomgående en stor symbolisk 
roll i denna, berättelse; det är onödigt att understryka, hur nära detta 
motiv berör den tidvis halvblinde författaren själv. Också på andra håll 
i de nu ifrågavarande böckerna är det tal om synrubbningar, så i slutet 
av DFr och i berättelsen Jörgen Siedels brev, där sinnessjukdomens ut
brott åtföljes av nedsatt synförmåga. — I FrG står i sin tur stundom 
andra föremål som ställföreträdare för de ominösa ögonen. En gång 
avlöses Gunhilds sömn mitt i natten av en ångestfull vaka, och därvid 
är det kanske inte likgiltigt, att »de tjocka buktiga fönsterglasen lysa 
blägrönt som stora lysmaskar» (s. 46, kurs. här). Även smycken har en 
symbolisk funktion. — Emellertid är blindhetens mörker inte det enda 
som ruvar som ett hot över denna berättelse. Fru Gunhilds öde är det 
djupa själsmörkret, och det förberedes i första scenen, dels av att solljuset 
plötsligt försvinner, dels av att det »svartnar» för hennes blickar (s. 15). 
Medvetet spelar Bergman med denna orkester av mörker i olika stämmor.

Efter flera år av fantasiens otrohet — en drömd gemenskap med den 
andre — föder fru Gunhild för tredje gången sin make ett barn, en dotter, 
och hon är blind. Det är Guds straff för moderns brott, och det går ut 
just över flickans ögon. Den blinda Brita representerar på ett gripande
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sätt den naivt osjälviska godheten och den o världsliga visheten utanför 
all sinnlig förtrollning. Men för modern betyder hon en ständig före
bråelse, och fru Gunhild pressar sig allt längre in på den moralistiska 
självdisciplinens väg. Hon ådömer sig ändlösa pliktarbeten. Hennes 
stärkta hushållsförkläden spelar rollen av de goda gärningarnas pansar, 
bakom vilket hon söker skydd mot förförelsen. Hon rasslar oavbrutet 
med förrådsnycklarna för att skrämma de otillåtna, inlåsta tankarna. 
Men det är inte minst med ögonen hos hennes instinktnatur, som vi upp
lever denna maktkamp mellan de båda gestalterna inom henne. Drift
jaget är klart artikulerat och ser med undran på »den där stela besynner
liga människan med styva förkläden och ringande nycklar» (s. 53). En 
prövosten blir hennes förhållningssätt till den glada, sorglösa pigan Elin 
som följer sinnenas röst och råkar i olycka. Hon leker och dansar och 
plockar blommor »under lindarna». Där vandrar också i fru Gunhilds 
drömmar hennes ungdomsvän, och då flickan blir martyr för sin kärlek 
och såsom ogift barnaföderska sättes på dörren av herr Abraham och 
pliktmänniskan Gunhild, då förefaller det som om den andra hälften av 
husfrun identifierar sig med den olyckliga. »Kära mina barn, varer barm
härtiga», vädjar hon till de unga (s. 44).

Emellertid bryter observansen ner fru Gunhild och ådrar henne nervös 
förlamning och andra åkommor. Hon vill avbörda sig den pinande skuld
känslan genom att tala med herr Abraham om den andre, men maken 
kan ingenting göra för att hjälpa henne. Till slut orkar överjaget inte 
längre bevaka sin fånge. Bommarna ger vika, och fru Gunhild flyr lättad 
in i fantasivärlden, in i det tillbommade tornrummets ensamhet. Ku 
är det plågsamma minnen från vakenlivet som förtränges: »Jag minns 
inga blinda», säger hon snävt och visar Brita ifrån sig (s. 61). Ku är Judith, 
lyckobarnet, den enda hon någon gång vill se, dock utan att själv bli 
sedd (s. 62).

Judith är fru Gunhilds yngsta barn, och det är med en scen från havande
skapet, som berättelsen börjar. Modern är först övertygad om att det 
är en son hon väntar. Hon har en gång en visionär förnimmelse av att 
hon lustvandrar vid hans sida, sedan han vuxit till yngling. Sonens drag 
glider därvid omärkligt över i den älskades; han skall ha samma ögon som 
denne, skiftande mellan olivblått och olivgrönt. I en senare, tranceartad 
upplevelse skärpes det erotiska momentet; religionspsykologien låge 
kanske närmast till att tolka vad det är som sker. Man noterar, att ögonen 
är det sista fru Gunhild minns av mannen intill henne, innan hon sjunker i 
vanmakt. Då fru Gunhild vaknar ur sin medvetslöshet, är hon lugn och 
tillfredsställd. Bilden av den unge mannen — älskaren-sonen — har blek
nat, men desto säkrare vet hon, att hon skall föda en dotter och att 
barnet skall kallas Judith. Därmed är sålunda det som man kunde kalla 
det incestuösa hotet avvärjt. Herr Abraham, som får del av hennes för
utsägelse, tillönskar omisstänksamt den lilla väntade sin mors vackra 
ögon. »I detsamma fräser blixten och fladdrar som en blåvit vinge förbi 
fönstret» (s. 28). Liljas bön får elementets utropstecken efter sig, och 
kanske är inte heller signalens färg betydelselös.

Det blir en flicka med stora, vackra ögon, och fru Gunhild genomdriver 
namnet Judith. Det finns icke förut inom släkten, konstaterar hon själv 
såväl som Abraham, och man får anta, att både föräldrarna och Berg
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man är i god tro. (Eljest hette redan stamfaderns dotter Judith Lilja, 
gift Brenner; om henne läses i K1B, s. 19 m. fl. st.) Det återstår att för
klara namnet, som fru Gunhild frambär med en Sakarias’ uppenbarelse- 
visshet. Varför just Judith? Ett något så när rimligt svar på den frågan 
tycks inte stå att finna. »Min Judith skall vara allt det, jag.längtat efter» 
(s. 27), säger fru Gunhild under samtalet med maken, och vi får sedan del 
av hennes återhållna tankar om det fattiga och futtiga liv hon nödgas 
föra på Hviskingeholm. En hämnerska på moderns öde kan man i så måtto 
kalla det flickebarn som lever i Gunhilds dröm, men det är ett blekt tale
sätt; någon verklig likhet med bibelberättelsen om Judith finns inte i 
detta avseende.

Medan fru Gunhild bidar sin tid — och även senare — sysslar hon gärna 
med några små kopparstick som föreställer de sju dygderna. Hon betraktar 
dem alla men tycks mest upptagen av den första och den sista i serien, 
Caritas och Prudentia. Kärlekens ansikte är en smula långdraget och 
kantigt som Liljornas, tycker fru Gunhild; kanske tänker hon särskilt 
på Britas? Den fromma jungfrun bär på vänster arm ett litet barn men 
i höger hand ett brinnande hjärta. Så heter det : »Fru Gunhild betraktar 
Visheten. Hon njuter av den lugna, klara, genomskådande blicken. Hon 
ser i Vishetens spegel och tycker sig skönja ett litet flickhuvud» (s. 27). 
Att fru Gunhild utvinner för mycket ur det gnetiga minspelet på de små 
kortens figurer är oviktigt vid sidan av tankegången.1 Denna kan suppleras 
med ett brev till Ellen Key, där Bergman bemöter adressatens kritik av 
boken Dansen på Frötjärn. Han säger sig avundas Ellen Key den »lugna, 
kloka, orubbligt fjärrskådande blicken. Jag tror, att i Betlehem för nitton- 
hundrafemton år sedan vid jultiden levde en stackars judisk man — 
kanske vid min ålder — som gråtit sig blind av längtan att få se det skim
rande Messiasbarnet. Tror M  inte det? Blind, ser M, blind — det är 
nyckeln».1 2 Det är sin egen svartsyn som författaren här vill urskulda 
med en liknelse som ligger på området för hans fysiska sjukdom: hans 
ögon har inflammerats av att alltför ivrigt spana efter en ljusning. Att 
i sin tur bruka Ellen Key-brevets tankegång som nyckel till symboliken 
i FrG låter sig göra blott med största försiktighet. Då blir Britas blindhet 
ett den obehärskade fantasiförsjunkenhetens straff, utlöst på en oskyldig. 
Vad fru Gunhild liksom diktaren själv längtar efter, det är den lugna, 
genomskådande och fjärrskådande, resignerade blicken, denna sinnesart 
för vilken Bergman under 20-talet prövade formeln besinning. »Ett klart 
förstånd» hör till det som fru Gunhild i KnM tillönskar den uppvaktande 
magistern (s. 16).

1 Bergmans detaljerade bildbeskrivningar stämmer ända ut i fru Justitias krökta lill
finger med en serie av Hans Burgkmair (1473-1531) repr. t. ex. i BilderJcatalog zu Max 
Geisberg: Der deutsche Einblattholzschnitt, s. 96. Noga taget föreligger blott två avvikel
ser men desto viktigare. Burgkmairs Caritas bär jämte barnet ett ymnighetshorn, men 
också det brinnande hjärtat hos Bergman har en stark ikonografisk tradition för sig. 
Detsamma gäller Prudentias spegelbild, som inte heller förekommer hos Burgkmair. 
Förlagan för Bergmans dygdeemblematik har förmodligen ytterst varit en renässanssvit 
i stil med Burgkmairs. Det är märkligt, att också den spegel som ideligen skymtar i En 
döds memoarer, är prydd med bilder av de sju kardinaldygderna, nämligen i silver på 
ramen, ss. 2, 109, 423, 433.

2 Brevet är skrivet den 29 nov. 1915 och publ. av Örjan Lindberger i BLM  1942, s. 683. 
Det är högintressant men repellerar likväl genom den forcerade, nästan oblyga mång
ordighet, varmed Bergman utbreder sig om sin sårbarhet och sin svartsyn.
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Det klara, kloka omdömet ägde otvivelaktigt Bibelns Judith. Å andra 
sidan tillhör hjärtat, kärlekssymbolen, den av de fyra kortfärgerna, dit 
Judith hör. I flertalet av de kortlekar som tillkom under 1800-talet och 
som Bergman kan ha sett, bär Hjärter dam namnet Judith.1 En associa
tion till kortspel ligger så mycket närmare tillhands, som fru Gunhild 
hanterar de små kopparsticken som spelkort och lägger patience med dem: 
»De sju Dygderna bytte ofta valör, men ständigt stack Visheten över 
de andra, varande den förnämsta bland dygder» (s. 61).1 2 Kanske törs 
man därför bakom namnet Judith ana någon sorts omedveten samman
smältning av Caritas och Prudentia, av spelkortens Judith och Bibelns. 
Att sedan Judith Liljas liv sådant det formar sig i FrG och än mer i Loe- 
wenhistorier grundligt dementerar fru Gunhilds förhoppningar, behöver 
ej omintetgöra den tolkning som här prövats. Men den saknar tyvärr 
helt det självklar as slagkraft.

Under barnets uppväxt förvissar sig fru Gunhild gång på gång om att 
hon har de rätta, vackra ögonen. I motsats till Brita och de andra äldre 
syskonen, som liknar fadern, vill Judith gärna dansa och leka. Hon får 
ofta bannor och stryk av den stränga fanatiska husmodern med klirrande 
nycklar, som hon är rädd för, liksom instinktvarelsen inom fru Gunhild 
själv är det. Först då Judith utvecklats till ung kvinna, kommer emeller
tid den händelse, som slutgiltigt förmörkar fru Gunhilds förstånd. Flickan 
låter nämligen nu förleda sig att rymma från gården, klädd i manskläder. 
Anstiftare är en ung Bourmaister, Albrechts son och framdeles Judiths 
make. Flickan är själviskt fiken efter lycka, men Brita förmår henne att 
ta ett snabbt farväl av den sinnessjuka modern. Då hon i sin pojkdräkt 
kommer upp i fru Gunhilds tornkammare, hälsas hon emellertid som den 
länge väntade vännen med de vackra ögonen. Brita, fantasiens troskyldiga 
martyr, besvär henne att icke skingra moderns lyckliga illusioner: »Judith 
gick då efter mor och sällade sig till henne. Mor viskade i Judiths öra. 
Och de gingo arm i arm under lindarna» (s. 68). Under lindarna! Så följer 
till slut ett tragiskt-groteskt upptåg i verklighetsförväxlingens tecken. 
Judith gråter och säger, att hon skall bli olycklig för allan tid. Frn Gunhild 
hade rätt till samma ord. Hennes liv är färdigt, medan dotterns lycka 
spårat ur, Judiths som »skall vara allt det, jag längtat efter».

Det omedelbara intrycket av Dansen på Frötjärn är heterogent och 
brokigt; först vid återblicken eller den förnyade genomläsningen ordnar 
sig de upproriska partiklarna till led i en oavbruten stegring. Flera gånger 
förutskickas, att fru Barbros regemente på Frötjärn blott varar några 
månader, och läsaren är väl förberedd på den sista sommarnatten, som 
skall ge både henne och hennes älskade döden. I stegringen fram mot 
detta slut är skildringen av födelsedagsfirandet på Falla ensam en opro

1 I den äldsta kortsymboliken företräder »hjärter» visserligen ingalunda kärleken 
utan modet.

2 Fil. dr Elisabeth Tykesson med vem jag haft glädjen att upprepade gånger få dryfta 
problemet Judith, påpekar för mig att det i den gamla florentinska tarokleken fanns 
både vanliga honnörskor t samt ett 40-tal symboliska figurkort med bl. a. bilder av de sju 
dygderna. — Att tolka fru Gunhilds psykiska konception, som ger henne visshet om 
Judith, såsom en demonupplevelse är också dr Tykessons uppslag. — För värdefulla 
upplysningar om spelkortens ikonografi tackar jag vidare bibliotekarien vid Malmö mu
seum, fil. kand. Karin Landergren.
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portionerlig utvikning. Den stumma scenen mellan den skadskjutne, 
medvetslöse Gert Bourmaister och fru Barbro motiverar nämligen icke 
en så vidlyftig förhistoria. Den har blivit en novell i novellen, i sig själv 
ett mästerstycke av vild komik och tragik.

Som relativt fristående inlagor i berättelsen kan man också se upp
tåget med den fattige unge och den rike gamle friaren till flickan Majken 
och Boccacciointermezzot med den söta Tilda, som gör sig av med sin 
misshaglige tillbedjare. Bägge dessa episoder är fylligt utformade och har 
väl av Bergman tillmätts ett större underhållningsvärde i sig själva än 
de har i våra ögon. Likväl är de icke några obehöriga utväxter på huvud
handlingen utan humoristiska variationer på ett tragiskt tema. De ger 
fru Barbro tillfälle att utveckla sin offerfilosofi men även att i handling 
visa sin redobogenhet att hjälpa andra unga kvinnor undan offret, undan 
hennes eget hårda öde, ett kärlekslöst äktenskap med en frånstötande 
gubbe i stället för den drömda lyckan med en älskad man. Den frivola 
Tilda-episoden har till yttermera visso i den manliga huvudrollen en figur 
med samma lyte som Rygell. Rättaren Jon i Losätra är enögd liksom sin 
husbonde, med vilken han hela tiden visat stor solidaritet. En symbol 
i symbolen är förekomsten av en s. k. bulvan för fågelskytte.1 Flickan 
spelar själv rollen av lockfågel, men dessutom är Jon som medspelare i 
farsen om den unga söta flickan contra den gamla fula gubben »bulvan» 
för trollet Rygell, som fångat prinsessan Barbro (trollstrofen ur Hedborns 
vaggvisa hör inte för inte till Barbros sångrepertoar).1 2

Fru Barbros människokärlek, hennes vilja att hjälpa andra till rätta 
gagnar prästen (som man aldrig får veta något namn på!), Gellin, Karl 
Hamrin, Ekmarck och flera andra; för somliga av dem lägger hon sig ut 
hos Rygell, andra bistår hon personligen. »Jag har alltid haft min lust i att 
giva», säger hon själv (s. 266). Detta blir hennes olycka. Flickorna Maj
ken och Tilda hjälper hon in på den ärbara kärlekens lyckliga vägar, men 
själv blir hon martyr för sin stolthet att vilja skänka en annan lyckan 
till pris av sin egen olycka.3 För sig själv tillämpar hon en strängare 
lära än för de andra: kärlek är försakelse (s. 146). Hon avstår från att 
äga Gert Bourmaister för att ge honom vad hon betraktar som en större 
lycka för honom, besittningsrätten till hennes och hans fädernegods, Hille- 
born. Vilket våldsamt motstånd kärleken bjuder stoltheten, ser man 
genom hela berättelsen. Hennes liv är som ett rop efter den älskade, 
men i hennes egna öron får detta rop hans röst. »För länge sedan», berättar 
hon för Ekmarck, »fanns det en ung person, som jag höll av. Fn gång 
ropade han till mig: Du! Bara det ordet. Han hade väl sagt det förr många 
gånger. Men nu hör jag bara det där ordet» (s. 183). Och då Barbro äntligen 
den sista kvällen träffar Gert, kommenterar hon fru-titeln: »Herr Bour- 
maister kallade mig förr i tiden Barbro och du. Det lät så besynnerligt. 
Ännu på Falla sade herr Bourmaister du. Du. Törhända i febern. Det 
ringde så länge i mina öron» (s. 257). Detta är en myt av en kvinna som

1 Om jakt med bulvan talas symboliskt även i Loewenhistorier, s. 243.
2 DFr, s. 107. Hedborns »liten kind» återges i den korrumperade formen »litet kid». 

— Jfr En döds memoarer, s. 171 f.
3 I det förut citerade brevet till Ellen Key av den 29 nov. 1915 förklarar Bergman, 

att han gärna skulle velat ge sina gestalter ljusare drag, om han förmått. Och han fort
sätter: »Jag grävde bra djupt i smutsen innan jag fann den smula quand-méme-stolthet, 
som lyfter Barbro Backe . . .» BLM  1942, s. 683.
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törstar efter kärlek, efter ett du. I själva verket hade Barbro varit den 
enda aktiva parten på Falla. Hon hade påträffat den skottskadade Gert 
under ett blodigt lakan, som hon börjat kyssa. Men: »Plötsligt reste hon 
sig upp och böjde sig fram över honom. — Se på mig, bad hon. Nej se 
mig in i ögonen. Hon trodde, att om han såg henne djupt in i ögonen, 
skulle han där läsa förklaringen lika tydlig, självklar, ovedersäglig, som 
hon själv kände den. Men han slöt ögonen och vred huvudet långsamt 
mot väggen» (s. 138).

Det är i sin plågsamma nakenhet en gripande scen: förklaringen som 
hade kunnat rädda två människors liv, vissnar outtalad. Vad den ut
fattige Gert Bourmaister hade behövt veta, var anledningen till att Barbro 
övergivit honom för den rike Rygell. Hon har låtit sig köpas av denne 
mot löftet att hon inom år och dag skall äga Hilleborn och ha rätt att ge 
bort det som ett äpple. Formeln återkommer i fortsättningen flera gånger 
men får sin slutgiltiga förklaring i ett brev från Barbro till bergmästarn, 
i vilket hon säger sig vilja ge bort Hilleborn till Gert Bourmaister på samma 
sätt som han en gång för sin sista styver köpt henne det vackraste äpplet 
på Skara torg (s. 213). Hon begär nu handling av maken: antingen ska 
hon inom åtta dagar disponera över Hilleborn och i så fall förbli Ry
gell lydig i all sin dag, eller anser hon sig löst från sina förbindelser till 
honom. Två vägar öppnar sig alltså för henne: vägen till Gert och fattig
domen med honom samt vägen vid Rygells sida, fjättrad vid denne, bort 
ifrån Gert, som i gengäld blivit upprättad med Hilleborn. Tack vare 
postiljo.nen, magister Ekmarcks försummelser hålles Barbro i flera dagar 
i ovisshet om Rygells beslut. Under väntetiden stegras hennes feber
aktiga oro till kulmen den sista kvällen. Parallellt skärpes hennes kropps
liga sjukdom. Under själva bröllopsfärden hade hennes vagn stjälpt, var
vid hon ådragit sig ett tryck över bröstet, som oavbrutet försvårades. 
Åkommans lokalisering och dess inträde just då samlivet med Rygell skall 
börja, ger vid handen, att den är något mer än en tillfällig fysisk skada.

Ett ödesdigert omen för den sista dagen är fru Barbros möte på morgonen 
med den redlöst berusade Gert. Det påskyndar hennes dödsberedskap, 
ty här får hennes stolthet en ny, hård törn. Hon avser med sin gåva att 
upprätta den älskade och göra honom rik och ansedd. »Och hon visste», 
heter det en annan gång, »att om hon finge se honom rätt eländig, raglande 
kanske och ovårdad som en riktigt förfallen person, så skulle hon göra ett 
brått slut på allting» (s. 223). Impulsen till det ultimatum hon riktat till 
Rygell, hade hon fått då Ekmarck berättat om Gerts eländiga och förfallna 
tillstånd, och magistern hade då obarmhärtigt avläst hennes förtvivlan 
i hennes anletsdrag: »Att se in i hennes ögon, det är som att se ner i djupa 
brunnar utan vatten. Ingenting glänser där, det är bara svart. Det är 
bara tomma hål. Jag kan se skallen som den ska ligga på Raslinge kör- 
gård intill uppståndelsen» (s. 203). Då fru Barbro nu på åttonde dagens 
morgon själv möter den älskade drucken och raglande, kallar hon med 
döden i hjärtat vännerna samman till en sista festdag. Inför den fingerade 
domstolen medger hon, att den dubbelgångare till henne själv varom hon 
talar, är förtappad genom att hon för ägodelars skull sålt sig till en män
niska som hon inte håller av. Men kärleksmötet på kvällen med den för
fallne Gert, fyllt av blind hängivenhet från båda hållen, övertygar henne 
slutgiltigt om att hennes offer bringat också mannen i olycka. Det var
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inte Hilleborn Gert hade behövt för att hålla sig uppe utan henne själv. 
Nu är allt för sent. Hon förstår — det säges visserligen inte — att Gert 
går för att ta sitt liv, och nu är henne allt likgiltigt. Då Rygell kommer 
tillbaka med köpebrevet på Hilleborn, förordnar hon tankspritt, att god
set skall tillfalla hennes far. Ännu några timmar dröjer hon i livet — de 
blir uthärdliga genom att hon får lindra en annans plåga, den dödssjuke 
Karl Hamrins förtvivlan över att han ej skall hinna se den son som hans 
hustru väntar. Då man kommer bärande på den svårt tilltygade Gert, 
bestämmer hon utan appell, att den döde skall föras upp på hennes rum 
och läggas i hennes säng. Dit kommer alltså Gert Bourmaister fast först 
som död.1 Nu följer honom Barbro snart i spåren. En ofullbordad mening
har hon oupphörligt mumlat det sista dygnet: »jag kan in t e -----------».
Nu får den sin logiska fullbordan: »Kära vänner — jag kan icke leva. 
Min älskade är död» (s. 278).

I skildringen av fru Barbros sista dag, är berättelsen om Andreas Ek- 
marcks självmordsförsök inlagd. Härvid tillämpas en dristig kontra
punktisk teknik. Berättelsen lämnar fru Barbro i det ögonblick hon sänt 
det ultimatum till Rygell, vars innehåll vi ännu icke lär känna. I stället 
följer vi Ekmarck på lastens vägar i staden och ser honom på åttonde 
dagen återvända till Frötjärn och släppa hästen på stallbacken för att 
ta itu med den inre uppgörelse, som föregår hans försök att dränka sig. 
Bedan kommen långt ut i vattnet tycker han sig bland andra hallucina
tioner höra en röst som uppmanar honom: »Gå bara på. Ingen skall hindra» 
(s. 209). Det är fru Barbros stämma. Men efter ytterligare några våndans 
steg, då vattnet redan når honom upp i ansiktet, ljuder samma röst: 
»Stanna!» Nu, icke längre prisgiven åt likgiltighet och förakt, vill Ekmarck 
verkligen dö (s. 211).

Men i detta ögonblick, på spänningens höjdpunkt, avbrytes plötsligt 
berättelsen, och vi ställes inför texten till fru Barbros brev för att sedan 
iaktta henne under väntans dagar och under de inledande, skämtsamma 
akterna av den sista festen på Frötjärn. Ett par notiser i förbigående 
synkroniserar de båda händelseförloppen, sålunda denna så makabert 
formulerade: »Skrattet ekade ut över sjön och över Frötjärns trädgård. 
De enda som icke skrattade, var Barbro och magistern, som just nu började 
sina dödsbetraktelser på stallgården och Karl Hamrin som aldrig skrattade 
av rädsla för blodstörtning» (s. 220). Så fortsätter kärleksdomstolen sin 
verksamhet, men döden kommer på tal. Prästen framför uppmuntrande 
och försonande synpunkter, under det att Hamrin talar om sin ångest 
inför ett svart, ohyggligt prång. Det är i detta ögonblick som fru Barbro 
uppe från hällen observerar Ekmarck, som långsamt söker sig ut i vattnet. 
Nu är det hans tur att visa, om det är svårt att dö: »Tyst, herr kyrkoherde. 
Tysta, tysta. Se dit! Betrakta herr magistern, som blundande trevar 
sig fram i vassen. Vad kan han vilja? Skulle han till äventyrs vara beredd 
att dö? Må då ingen hindra honom, så få vi se, vem som har rätt, herr 
kyrkoherden eller Hamrin» (s. 225). Det är tydligen dessa ord, som Ek

1 Stället korresponderar med en av Gerts stora repliker, där den berusades och för
tvivlades patetiska upprepningar och anakoluter är fint fångade: »Jag glömde ibland — 
ibland, kära Barbro — att du var en slinka, som sålt din kropp och din själ åt den en
ögde varulven. Jag glömde, att Barbro var en slinka. Jag glömde din säng. Att min 
Barbro, att min älskade, att mitt hjärta, mitt h jä r ta .---------- » (s. 268).
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marek på tankeöverföringens väg uppfattar som »gå på!» Nu förenas de 
båda handlingarna, i det fru Barbro snart nog utsänder expeditioner 
för att rädda magistern, som stöter undan de hjälpande armarna, sam
tidigt som han ivrigt trampar vatten för att ej drunkna. Det bjuder honom 
emot att leva, men det är honom trots allt okärt att dö. Hans erfarenhet 
är en makaber variant av det tema som huvudhandlingen samtidigt i 
mera patetiska former utvecklar.

Som komposition erbjuder Knutsmässo marknad det största intresset 
av alla komedierna, därför att så många motiv är sammanflätade och 
framställningen i rätt stor utsträckning arbetar med simultana hand
lingar. Med klar blick för överraskningsmomentet genomför berättaren 
sin roll som conferencier på många håll samtidigt. Just då rektorskan 
kastat katten, så att den råkat hamna i ansiktet på den inträdande greve 
Brenner, avbrytes berättelsen för att återupptas först några sidor längre 
fram (s. 101) o. s. v.

Huvudpartiet utspelas på två dygn, men det föregås av en introduktion, 
som ger uppränningen till allt som följer. Med en fruktbar anknytning till 
reseromanens teknik, gör berättaren oss bekanta med alla romanens 
huvudaktörer på så sätt, att han skickar ut bokens hjälte, magister Ek- 
marck, på en rundtur genom Bergslagen. Tidpunkten är dagarna före 
Knutshelgen, och magisterns ärende att inbjuda alla honoratiores till 
att bevista uppförandet av Yoltaires Zayr på rådman Norstedts vind. 
Samtidigt hoppas Ekmarck kunna komma över kläder till festtillfället. 
Han uppvaktar Ekerstas patronus den rike greve Brenner med hans 
kända svaghet för könet och inte minst för den kvinnsperson, med vil
ken magistern hoppas bli förenad under marknadens lopp. Detta är 
grodden till den olyckliga utvecklingen av bokens kärlekshistoria. Han 
träffar vidare den tunge och tungsinte Jörgen Siedel, som ser tillbaka på 
sitt grusade liv och ruvar över sonens bortgång. Han skyller dennes 
självmord på antagonisten Jan Erses hårdhet. En omaka vänskap förenar 
honom med Yästerrådafar, som Ekmarck stöter på i skogen. Man får 
höra, att denne inte tål att skällas för tattare. Siedel kallar honom i för
bigående sin falk, med vilken han en gång skall jaga.1 Detta allt bildar 
upptakten till bokens andra tema och förebådar dess tragiska epilog, 
bataljen mellan Jan Erse och Siedel, vilken tages av daga av sin egen 
hej duk, som han tillkallat med ropet »tattare». Magistern möter vidare 
den mörke, allvarlige Jan Erse själv och hans tolvåriga dotter Märta, vars 
barnsliga oskuld och tillit spelar en symbolisk roll i denna bok, där svek, 
hat och desperation är de härskande drivkrafterna. Där förekommer i 
ingressen vidare inflytelserika herrar som kommerserådet Bourmaister 
och baron Bernhusen på Rogershus, Jörgen Siedels måg. Slutligen berör 
Ekmarcks rundtur också Hviskingeholm där den halvtokiga fru Gunhild 
förärar honom sin makes brudgumsskjorta och förklarar att av knapparna 
en bör ha en röd sten (kärleken), den andra en blå (troheten) och den 
tredje en vit (klart förstånd). Härmed är det mest påfallande ledmotivet 
i berättelsen anslaget. Det blir magisterns olycka, att han trots många 
ansträngningar inte kan få tag i några skjortknappar. Hans öde symboli

1 Även symbolisk falkjakt förekommer i Loewenhistorier, s. 241 ff.
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seras av att en enda, avgörande detalj klickar, sedan annars allt tett sig 
gnnstigt. Ekmarck säger till alla han träffar på, att han helst vill ha knap
par av silver, förgyllda, och han åberopar därvid frn Gunhilds rekommen
dation (s. 77). Medvetet eller inte frångår han tydligen hennes förslag, 
och kyla, trolöshet och förvirring är jn också vad som möter honom. De 
knappar han till sist av en slnmp kommer över, bär röda rnbiner, och i- 
förd dem upplever Ekmarck en sista kärlekstriumf, då han dansar med 
sin f. d. brud på Knutsbalen. Men den lyckan är snabbt gången, ty den 
är lika orätt fången som skjortknapparna.

Det är Fatum som gäckar magisterns ansträngningar att finna de oum
bärliga utensilierna. Ödestragedien Zayr ger ett ironiskt mönster åt KnM, 
men detta andra ledmotiv granskas i sista avsnittet av vår framställning. 
Ytterligare en kompositionstråd i detta som i flera andra Bergmans- 
verk är förutskickandet. En öppen förutsägelse om Jörgen Siedels död 
har man, då det heter om hans uppbrott från bergsmansstämman: »För 
sista gången lämnade han det bourmaisterska huset» (s. 176). På samma 
sätt framhölls det flera gånger i DFr, att sommaren 1857 var fru Gunhilds 
sista. I dessa fall är det berättaren som föregriper. En annan sak är de 
ofrivilliga varsel, som är anbragta inne i berättelsen. Den nervöse klocka
ren Carlén, som sitter och slamrar på taffeln, råkar spela en marche funé- 
bre, just då Jörgen Siedel gör sin entré i balsalen (s. 210), och hans hustru 
kommenterar kort därefter en nysning — Jörgens efter en pris snus — 
med orden »Vem är det som nyser så okristligt? Det betyder en bråd 
död» (s. 213). Jörgen själv hyser tydliga föraningar om sitt öde (s. 220).

Uppenbarligen är KnM planerad med större omsorg än det första brokiga 
intrycket låter förmoda. Det betyder nu inte, att alla figurer och episoder 
är oumbärliga ur de båda huvudhandlingarnas synpunkt, Ekmarcks snöp
liga kärlekssaga och Jörgen Siedels sista strid. Man får aldrig förbise, att 
underhållningssyftet varit en huvudsak för Bergman, och att den myll
rande mångfalden tjänat detta ändamål. Flera motiv är tämligen auto
noma, t. ex. det sociala, klarast uttryckt i den exemplariska uppsträck - 
ningen av kommerserådet för hans snålhet mot de anställda. Det är 
otvivelaktigt möjligt att läsa KnM som en social roman. Man ska då 
lägga tonvikten vid Andreas Ekmarcks fattigdom och hans föräldrars 
sociala obetydlighet och se förklaringen till hans amorösa motgångar i 
dessa faktorer. Ekmarck blir sedan han slagits ur brädet av Brenner 
ledare för de hopar av drängar och gesäller, som har sitt högkvarter 
i brygghuset. Därifrån dirigerar han fantasirika upprorsrörelser, anloppet 
mot Bourmaister och skojet med Brenner, allt under motiveringen att 
»vi fattiglappar äntligt tröttnat på hundsnus och rappakalja. I dag är 
vår dag, vår hämnd och vår rätt» (s. 197). Det är till slut Ekmarcks an
hängare som under assemblékvällen tränger på och sorlar utanför Carléns.

Emellertid bör man icke överbetona detta sociala inslag. Det har knap
past varit någon hjärtesak för Bergman, snarare tjänar det att ytterligare 
förhöja det kaotiska intryck, som marknadslivet ger; marknaden är en 
sorts narrfest, då den normala ordningen tillfälligt suspenderas utan att 
på allvar ifrågasättas. Jörgen Siedel eldar under tumultandan med pengar 
och brännvin. I slutkapitlet blir upploppet på gatan en verkningsfull 
ljudkuliss till tragikomedien inne i Blå salen och den blodiga släktfejden 
i Bondstugan. Ekmarck har vid det laget redan skiljt sig från sina till
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fälliga kumpaner. Själv anser han sin fattigdom och olycka förutbestämd 
av ödet (s. 57); det är icke någon inställning som eggar till målmedveten 
social aktion.

De flesta scenerna i KnM har till uppgift att skildra marknadslivet 
med tonvikt på det brokiga och oberäkneliga, och med viss rätt har det 
ansetts som »romanens egentliga ämne».1 Trots att båda dagarna börjar 
tidigt — med att magistern skottar snö — blir det ändå fort afton och 
mörkt: då är fler saker möjliga än i dagsljus, förväxlingar, spöklika möten, 
ouppklarade kravaller och nidingsdåd. Bergman mobiliserar i sina böcker 
gärna anonyma hopar, som tjänstgör ibland som en sorts körer, ibland 
som tysta verktyg åt Nemesis. Ungdomen på fru Barbros gillen på Frö- 
tjärn och skolgossarna i KnM, Markurells i Wadköping och Jag, Ljung 
och Medardus är av det förra slaget, skogsarbetarna i Mor i Sutre, fabriks- 
arbetarna i Vi Bookar, Krokar och Kothar och drängarna i DFr är av det 
senare slaget. De allestädes närvarande scholares bidrar till att ge KnM 
dess vänliga anstrykning.

Den episka enheten i episodräckan garanteras ömsom av personer 
ömsom av lokaler. Efter pikareskberättelsens mönster får någon som rör 
sig i marknadsvimlet uppleva en mängd händelser av skilda slag. Så är 
Ekmarck den sammanhållande kraften i kap. II och stora partier av III-  
V. Någon gång inträder Märta Janse eller fru Gunhild Lilja i den upp
levandes funktion utan att för den skull bli huvudperson. I kap. IV är 
rådman Norstedts vind sammanhållande faktor, under det att kap. VII 
nästan i sin helhet tilldrar sig på Oarléns värdshus under assemblén; det 
ena av bokens motiv fullbordas i Blå salen, det andra i Bondstugan. Men 
eftersom KnM icke är berättad ur någon av de uppträdandes synvinkel, 
är det ingenting som hindrar krönikören att följa också helt perifera per
soner som Abraham Lilja eller Roger Bernhusen. Han har tydligen och 
naturligt nog eftersträvat omväxling mellan olika sorters scener, bråkiga 
masscener står intill en- eller tvåmansscener, tragiska eller upprörande 
episoder intill jovialiskt humoristiska etc.

Ett särskilt effektfullt exempel på kontrapunktisk dialog mellan olika 
scener visar kap. IV. Samtidigt som Anders Ekmarcks kärlek förrådes 
och gamle greve Brenner övertar älskarens roll både i skådespelet Zayr 
och i verkligheten, säljer Västerrådafar Jan Erses liv till Jörgen Siedel: 
de blir eniga om att han ska dö. Med stor konst har Bergman interfolierat 
skildringen av teaterföreställningen med scener från tattarens obskyra 
kvarter. I båda fallen inskjutes ett retarderande moment: tattaren vågar 
inte fram till sitt egentliga ärende, och greven övertar till att börja med 
ej den unge Or osmans utan den gamle Lusignans roll i stycket. Men 
så tas steget fullt ut. Tattaren fäller domen över Jan Erse: »— Det 
kostar, bruksherrn, det kostar att skälla mig för tattare mitt på tings
backen [vilket Jan Erse gjort] — Jörgen slår med händerna, han vill 
inte höra, han håller för öronen. Västerrådafar ger inte akt på apspelet. 
Han säger: — Det blir ingen annan råd. Det känner jag» (s. 120). Och på 
scenen fälles samtidigt domen över Anders Ekmarck, hundsvotten som 
inte har några skjortknappar. Nu går budet till greven: tag Orosmans 
parti! »Greven slår med händerna, han vill inte höra, han håller för öronen.

1 Linder: Stenarna där barn jag lekt, s. 99.



Men det är ingen som fäster sig vid apspelet», och snart är saken klar 
(s. 124).

Parallelliteten i ordalagen framhäver sammanhanget.1 Kapitlet avslutas 
så med den nästan outhärdligt ironiska poängen, att den otymplige Jör
gen Siedel på hemväg från tattarens skumma stadsdel begär och får stöd 
och vägledning av en person som han inte igenkänner i mörkret. Det är 
dödsfienden Jan Erse.

2. B er ätt arfiktioner och stilarter.

I 1910-talets Bergslagsromaner finner man enligt Erik Hj. Linder 
»en med små medel uppnådd kröniketon». Knut Jaensson menar, att 
Komedierna är avfattade i »den gamla, kärva, svenska krönikestilen.»1 2 
Linders karakteristik synes vara riktig till hälften eller mer, Jaenssons till 
en tredjedel. »Den gamla kärva svenska krönikestilen» föreligger otvivel
aktigt i flera avsnitt av K1K men ej i alla. KnM kan också kallas en krö
nika men i allt annat än kärv stil. De övriga berättelserna har endast 
sporadiska inslag av kröniketeknik.

KlocTceberga och Byglinge inledes med en saktung skiss över terrängen 
kring Lerberget sådan den ter sig nu och ger så en modern besökares iakt
tagelser i det gamla kapellet på berget. Byggnaden är knuten till släkten 
Janse men hur? »Härom berättas följande:» (s. 7), och så kommer den 
första historien om Joste Siedel och Erik Janse. Den framställes sålunda 
som ett referat av folktraditionens uppgifter. Eörnyade referenser till 
denna källa förekommer även i fortsättningen, bl. a. genom modala kon
struktioner som »det lär» eller »han skall ha blivit». Det heter andra gånger, 
att man hört flera uppgifter om ett visst förlopp, av vilka förf. stannat 
vid den troligare. Det är en vanlig fint för att framkalla intrycket av 
autenticitet.

Till karaktären av objektiv, opersonlig relation bidrar genom större 
delen av boken en snabb och summarisk prosa, helt i händelseutvecklingens 
tjänst. Stämningsbroderier är bannlysta och dialogen uppenbarar sig 
blott i avgörande scener. Ett par påfallande, arkaistiska inslag ger stilen 
sin färg. Mycket ymnigt är sålunda bruket av den omvända ordföljd, 
som i yngre nysvenska dröjt sig kvar endast i juridiskt och kommersiellt 
fackspråk: »Och blev den bröllopsfärden icke stort gladare än den förra» 
(s. 125). »Aron lade tak över och fick. huset ett besynnerligt utseende» 
(s. 134). »Men sonen Jan visade herr Marcurells rock för länsman och 
blev det fällande bevis» (s. 57). »Då måtte Jan stämma honom till tinget, 
och fick han sin rätt» (s. 78). Särskilt i de båda sista citaten finns det en 
kärv lakonism, som leder tanken åt det isländska hållet, dit man eljest 
sällan har anledning associera i Bergmans fall. Att de framdragna passa
gerna berör just rättsliga procedurer medverkar givetvis till det isländska 
intrycket. Men också på andra ställen tycks ordvalet vara färgat av den 
fornnordiska sagan, så i denna summariska karakteristik: »Fogden Jan Erse

1 Däremot är det svårt att se meningen med en nästan ordagrann upprepning på s. 199 
av tre rader från s. 194. De gäller greve Brenners reaktion under den vådliga promenaden 
i bärstol. Förmodligen är upprepningen ett förbiseende och illustrerar i så fall den 
vårdslösa brådska, med vilken Bergman gjorde ifrån sig många detaljer i sina böcker.

2 Linder: Hj. B., s. 65, jfr s. 112. Jaensson: Essayer, s. 239.
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dog efter en kort ålderdom. Han var en fridsam, vänsäll man och hade 
framgång i de flesta sina företag.» (s. 40). Det är vidare ett isländskt 
maner att helt oförmedlat börja ett nytt avsnitt med en brysk notis: 
»Ryglingehustrun Brita Aronsdotter tvistade med gnmmorna i risladan 
angående en rovdös. Ingen ville vika», etc. (s. 70). — Av svenska författare 
som kan ha påverkat Bergman vid den stilistiska utformningen av K1R 
nämner Linder utom Selma Lagerlöf även Folkungaträdets Heidenstam.1

Den raska, torra, trankila berättartonen i K1R är av stor verkan bl. a. 
därför att den ger en sorts betvingande självklarhet även åt de många 
skrämmande eller groteska händelser varav boken överflödar1 2: »Även 
vid måltiden och därefter gick allting väl i lås, fast de unga herrarna måste 
sparka varann försvarligt på benen för att hålla munterheten inom gränser. 
Till sist blev det ett sådant sparkande under bordet, att prästen måtte draga 
upp benen och sitta som skräddaren på sitt bord. Han frågade om detta var 
å la mode i Stockholm, vilket bejakades. Själv var han något yr av vin 
och av bröllopsskotten, som ideligen smällde kring knutarna» (s. 103 f.).

Men Bergmans naturliga böjelser förestavade honom likväl andra 
berättarideal än lakonismens, och helt upprätthåller han inte heller denna 
bok igenom den snabba, kyliga krönikestilen, som blott befattar sig med 
det synliga eller eljest verifierbara skeendet. Starkast är åtstramningen 
i berättelsen Aron i Ryglinge och dess söner, där pastischkaraktären 
framgår redan av titeln. I detta kapitel skulle man inte accepterat en 
subjektiv fundering som denna i en av de senare berättelserna: »Då en 
Siedel gjort upp sin räkning, är det svårt att få honom därifrån» (s. 122). 
Alldeles ohjälplig ur berättarfiktionens synpunkt är dock här den gripande 
skildringen av Jan Erses själsliga anfäktelser, då han tycker, att den stora 
gruvkättingen hakat sig fast i hans nacke och vispar honom än hit än dit 
(s. 147 m. fl. st.). Ett stilbrott är det också, då den snabbt framryckande 
skildringen alltemellanåt hejdas för ett utförligt tankereferat i erlebte 
rede (t. ex. s. 35). Ett frivilligt avsteg från den yttre objektiviteten bildar 
slutligen också den storslagna epilogen på historien om »bruksförvaltarns» 
och Jan Erses sista resa. Yi blir invigda i vad som tilldrog sig, vilka re
pliker som växlades mellan de båda dödsfienderna timmarna innan båda 
blev överfallna och sönderslitna av vargar (s. 92 ff.). Berättartekniskt 
sett lämnar här den sanningskäre referenten plats för den allvetande för
fattaren. Den folkliga berättarkonsten och dess mer ambitiösa pastischörer 
skulle ha gjort halt inför det ovetbara, såsom sker i detta fall: »Men om 
fru Beata kastade sig i elden med avsikt eller i förskräckelse eller om det 
var en olyckshändelse, det vet man icke» (s. 65).

Helt övergiven är krönikestilen i den sista novellen i boken, kallad 
Jörgen Siedels brev. Här är kompositionen mycket mer konstmässig 
genom omkastningar av det kronologiska förloppet, avsiktliga kontrast- 
verkningar etc. Viktigare är dock, att den psykologiska analysen nu trätt 
i förgrunden, vilket visar sig i vidlyftiga tankereferat i olika talformer. 
På ett allt annat än krönikemässigt sätt börjar berättelsen med några 
konkreta situationer av enbart illustrativ uppgift: de ska visa, hur vilset 
och orealistiskt Jörgen Siedel bedömer relationerna mellan omgivningen 
och honom själv. Denne Jörgen Siedel, som avslutar Bergmans släktepos,

1 Linder, a. a., s. 65 f.
2 Jfr ibm, s. 73.
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är eller blir den förste själviakttagaren, grnbblaren i raden, och deter- 
minationen är för honom ett medvetet öde, varifrån det blott öppnar sig 
en väg, dödens. Den snabba men suggestiva belysningen av Jörgen Siedels 
brottning med identitetsproblemet nnder den fortgående upplösningen 
av hans självkontroll är en av Bergmans yppersta studier i det sjuka 
själslivet. Genom detta sitt moderna grepp bryter sig slutnovellen i K1R 
helt och hållet ut ur bokens ram; konflikten åskådliggör berättarteknikens 
avgörande betydelse för helhetsintrycket av ett litterärt verk.

Ku framgår det också mycket riktigt av Bergmans brev till förläggaren, 
att Jörgen Siedels brev inte författats i svit med de föregående kapitlen 
i boken utan på en senare tidpunkt.1 Berättelsen publicerades i en tid
skrift — Bonniers Månadshäften — i oktober 1914 och var då förmodligen 
relativt nyskriven. För bokläsaren är den i novellen inflätade presenta
tionen av Jörgen Siedels förfäder alldeles opåkallad, men den hade sin 
naturliga funktion så länge historien framträdde ensam.

Fru Gunhild på Hvishingeholm, den första berättelsen i Dansen på 
Frötjärn, står till typen nära Jörgen Siedels brev, där den intima skild
ringen av ett själsliv i upplösning helt spolierade krönikefiktionen. Fru 
Gunhilds inre historia är skildringens enda tema, de övriga människorna 
intresserar blott i relation till henne, och några blir ej mer än skuggor. 
Berättaren rör sig fritt på slottet och är informerad om allt, men han 
begär blott i förbigående någon annans förtroende än fru Gunhilds. Hans 
ton är i allt som gäller den sjuka vördnadsfull och varsam. Över huvud 
taget är det sparsamt med burleska eller ens humoristiska inslag i denna 
korta roman.1 2 Språkformen är endast svagt arkaiserande med oväntade 
undantag såsom fru Gunhilds bibliska imperativ: varer barmhäriga! (s. 44). 
Rekvisitan svarar däremot för ett inslag av allvarsamt 1600-tal: fru Gun
hild studerar Thomas a Kempis i en gammal upplaga (titeln Christi Efter - 
följelse och All werldzens fåfängligheetz Föracht är ej autentisk utan en 
fri parafras), och dygdeallegorierna hör ej heller 1800-talet till. Det svarta 
klädet, av vilket det sys dräkter åt hela familjen och fru Gunhilds styva 
hushållsförkläden — det är garder obsdetalj er som ju inte är otänkbara 
på 1850-talet men likväl gör ett ålderdomligare intryck; man nästan 
hajar till då Marianne utstyres i krinolin (s. 31), det verkar för modernt. 
Husandakten synes också inscenerad efter barockens epitafiestil (s. 36). 
Genomförda epitet som »Herr Abraham», »kära mor» o. 1. bidrar ytterligare 
till att ge stycket dess patina. — Denna FrG:s dragning mot 1600-tals- 
atmosfären är kanske helt oavsiktlig och en följd av berättarens allvar
samma grepp om fru Gunhild snarare än tvärtom. I varje fall balanserar 
den sträva, asketiska miljötonen på ett beundransvärt sätt den kompli
cerade människoskildringen.3

En anmärkningsvärd tendens i FrG:s prosa är de korta meningarna,
1 Breven citeras i Edfelts kommentar till Samlade skrifter, 10.
2 Boman kallas FrG, då den första gången offentliggöres, i Bonniers Månadshäften 

nov. 1913.
3 Hur framtidsdiger Bergmans psykologiska analys är i FrG, slår en redan på de första 

sidorna i sådana formuleringar som denna: »Det finns inte en punkt på muren, som icke 
klibbar av ångest. I varje ögonblick finns ångesten» (s. 16), eller denna om herr Abrahams 
ånger och oro: den »smög från tanke till tanke, kördes ned under gammalt skrot men slog 
rot i alla jordmåner, spirade, värkte, oroade» (s. 18 f.).
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som ger något brådskande åt hela framställningen. Tvångslöst glider 
denna mellan presens och imperfektum; i slutscenen flyter nuet omärk
ligt över i det tidlösa.1

Om berättaren huvudsakligen är en diskret och lojal referent av världen 
utanför och innanför fru Gunhilds medvetande, känner han sig dock någon 
gång manad att med allvarsam stränghet frambära en högre visdom. 
»Hon visste icke», säger han sålunda medlidsamt om fru Gunhild, »att ett 
liv i lönndom är urbota brott» (s. 21).

Den långa titelberättelsen Dansen på Frötjärn reser liksom huvud
massan av K1R vissa autenticitetsanspråk. Det talas åter några gånger 
om olika uppgifter som traderats om ett visst händelseförlopp (t. ex. 
s. 176, 192). Om Alexander Fielding får man en gång höra, att han vid 
detta tillfälle var tjugofyra eller tjugosju år gammal — tydligen har rela
tionerna gått i sär (s. 163 f .).1 2 Vidare får man s. 154 veta, att magister Ek- 
marck, som spelar en betydande andraplansroll i historien nedskrivit sina 
minnen från den händelserika sommaren i ett manuskript betitlat Dansen 
på Frötjärn. Ett par gånger i fortsättningen anspelas åter på detta doku
ment (så s. 162 f. och 229). Det betyder inte, att boken blir någon 
pastisch av det slag som Bergman med så lysande framgång genom
förde i Herr von Haneken, en roman i Cederborghs tonläge med den väl
informerade informatorn, sedermera prosten Carlander som berättare. 
Ekmarcks personliga roll i DFr kan väl jämföras med Carlanders i den 
andra boken, men hans litterära roll inskränker sig till att hans manu
skript några gånger i förbifarten åberopas, utan att läsaren ett ögonblick 
övertygas av hans auktoritet. Det är visserligen notoriskt, att rapportörer 
ur andrarangsfigurernås krets är otroligt väl underrättade, men om stora 
centrala scener kan ingenting väsentligt ha stått att läsa i Ekmarcks 
manuskript, eftersom han icke bevistade dem. Den — dock påfallande 
sparsamma — direkta inblicken i fru Barbros inre själskamp har icke för
medlats av Ekmarcks manuskript, och paradoxalt nog kan man med ännu 
större säkerhet påstå detta om det långa parti av berättelsen som åter
ger Ekmarcks egna fantasier under det han försöker dränka sig i sjön 
Kroken. En sådan rekonstruktion av en självspillings föreställningar 
kan icke ha vunnit insteg i kyrkoherde Ekmarcks journal. Den är i själva 
verket helt modern både i sin psykologi och sin teknik.

B er ätt arfiktionen i DFr är sålunda ohållbar, men den hävdas också 
utan allt eftertryck från Bergmans sida. Den myndighet som ger den 
märkvärdiga berättelsen en sådan betvingande trovärdighet också ur 
illusionens synpunkt, är människogestaltaren Hjalmar Bergmans egen.

Stämningsmässigt spänner DFr över ett även för Bergman omfångs
rikt register. Grundtonen i den stora finalen på Kungshällen är mörk 
och allvarlig, men detta intryck är uppbyggt av sinsemellan helt mot
satta element: groteskt farsartade inslag står vid sidan av högspänt pate
tiska. I mindre koncentrerad lösning ingår samma element också i berät

1 Bergmans tempus-vanor borde undersökas. Det flitiga bruket av presens i ett verk 
sådant som Loewenhistorier har otvivelaktigt sin del i den starka drömatmosfären. Andra 
gånger avser naturligtvis presens att förstärka det dramatiska intrycket genom närhets - 
verkan. Ett ex. ur K1R anföres i kap. Tid och rum.

2 Jfr i fråga om åldersuppgifter K1R, s. 66 oeh 77.
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telsens tidigare avsnitt. Inledningen är hållen i den snabba, sakliga, 
krönikemässiga stil, som utesluter all synlig färgläggning från författarens 
sida. En sådan kan man däremot tala om, då berättelsen hejdar sig vid 
händelserna 1857, bergmästarns giljarfärd och de nygiftas första tid på 
Frötjärn. Tonläget är här till alt börja med det jovialiskt vårdslösa som 
härskar i en så stor del av Bergmans liksom de övriga tiotalisternas prosa. 
Bergmästarn hämtade helt sonika Lotten Schager på Herrlestorp, »och 
med lika litet krus lassade han av henne vid Frötjärn» (s. 96). Magistern 
var »den störste pratmakare, som gått i ett par nedkippade stövlar» (s. 98). 
Ekmarck har för övrigt här — ej i KnM — vanan att tala i ordstäv, en 
egenhet som tillkommer endast humoristiskt uppfattade personer.

Den älskvärda gemyt-ligheten i berättartonen avlöses längre fram i 
historien av en böjelse för det makabra. Det falska bröllopsfölje, som 
kommerserådet Bourmaister ställer på benen i Majken-episoden sjunger 
avgrundslika botpsalmer: »Ho satans boning tänker på och de fördömdas 
pina. . .». Med denna text nalkas man den boning, där Bygell lever med 
sitt offer (s. 144). Oxhandlare Gellins fetma är pyramidal, och allt som 
rör hans och Sundins matvanor har rabelaiska dimensioner. Prästen fyller 
en viktig funktion som resonör men är inte han heller fri från farsegen
skaper t. ex. den att oavbrutet koncipiera nya tillfällighetsdikter eller 
citera gamla, oftast förväxlande tillfällena. Över huvud är festcykeln 
regisserad med en slösande abandon, som har överdriften som genom
gående stilmedel. Det heter sålunda om de glada dagarna på Frötjärn, 
att det som oftast hände, att »många giggar stodo förspända, att många 
ekor lurade i vassen med lvftade åror och att många drängar och pigor 
stodo med hand bak örat för att vid första klämtning styra kosan mot Frö
tjärn» (s. 154). In i det sista blandas komiska element i tragiken: Hugo 
Schagers drömda och drömska kärlekssaga tar en burlesk vändning, då 
hans mor börjar skrupensa Alexander Fielding för hans supponerade svek
fullhet, alltmedan flickorna under bordduken sticker den arme med sina 
gafflar! Ett sirligt inslag är greve Battwyhls oration till sin hustru, men 
berättaren försummar inte att framhålla, att den föredrages med en dar
rande röst, störd av lätt hicka. Först sedan Gert Bourmaister gjort sin 
dolda entré på scenen mitt under prästens bön (vilken är av stark verkan, 
eftersom den inte belastas med någon karikerande kommentar1, (s. 255), 
går dödsdansen lös på allvar.

Det nu exemplifierade oavlåtliga växelspelet mellan grotesk komik 
och skärande allvar är genuint bergmanskt, men man undgår inte att i 
DFr tydligare än i något annat av de här behandlade verken höra 90-tals- 
klanger. Den dödssjuke Karl Hamrin, vars hustru bara köper sorgsvarta 
kläder och som drömmer om den son han aldrig skall hinna se, är en Hei- 
denstamsfigur, och den desperate rumlaren Gert Bourmaister har också 
en frände i Karolinerna, nämligen löjtnant Leijon i Fångarna i Tobolsk. 
I själva den språkliga stiliseringen mänger sig ett inslag från samma håll. 
Yid fru Barbros kärlekshov är alla vältaliga, och t. o. m. den enkelt fun- 
tade Alexander turnerar sina repliker tänkespråksmässigt (t. ex. s. 249).

Men ännu tydligare än inslaget av Heidenstam är Lagerlöfsdraget, som * 6

1 Jfr hur den föraktade Ekerstaprästen växer i auktoritet vid lilla Hanneles döds
bädd. Jag, Ljung och Medardus, s. 297 ff.

6 — 6273 Samlaren 1949
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också understrukits av Linder.1 Det angår hela diktverkets miljö: ett 
kavaljersliv rasande kring sjön Kroken liksom kring Lövens långa sjö 
och med lika förkomna eller bisarra, lika irrationellt handlande komparser 
som i Gösta Berlings saga. Naturligtvis skall inte denna jämförelse pressas. 
Rygell påminner väl en del om Sintram, men Barbro Backe har föga av 
■majorskan, och Ekmarck erinrar väl inte så litet om Gösta Berling, då vi 
möter honom på Knutsmässo marknad, men knappast sådan han ter sig 
på Frötjärn. Som passionshistoria går DFr vida längre än vad Selma 
Lagerlöf velat eller kunnat gå, men väl kan man säga, att Barbros mora
liska konflikt, där offret blir kärlekens insegel, har något lagerlöfskt i sig. 
Också en älskvärd utvikning sådan som den fingerade domen mellan 
pigan Majkens båda friare för tanken åt Selma Lagerlöfs håll; gubbens 
giljande till den unga flickan har ju karaktären av ett sällskapsskämt, 
vilket sannerligen inte är det vanliga hos Bergman. För honom hade det 
näppeligen varit möjligt att någonsin komma fram till en sådan lösning 
som i Charlotte Löwensköld. Omvänt är det oförenligt med Selma Lager
löfs hela livsinställning att ge ett öde sådant slut som Barbro Backes, att 
slutgiltigt ställa en ung människa utanför nåden.

För en läsare av i dag är väl de praktiska yttringarna av Barbro Backes 
handlingskonflikt främmande, men ännu för Hjalmar Bergman har gårds- 
patriotismen varit en utomordentligt stark andlig makt, kraftigast mani
festerad i Johan Arnbergs kamp för att återvinna det förlorade -dal. Detta 
motiv är Bergman och Lidman ensamma om i sin generation, och det för
binder dem med nittitalisterna.

Berättarmässigt har Knutsmässo marlcnad åter ett annat ansikte än 
var och en av de andra Komedierna. Någon fiktion om källan föreligger 
denna gång icke. Snarast kan man säga, att berättaren gjort sig sam
tidig med händelserna och skildrar dem utan något längre perspektiv på 
dem. Med krönikan eller den folkliga berättelsen överensstämmer boken 
i sin objektiva inställning med ett minimum av introspektion. Berättaren 
är med överallt, iakttagande och noterande, men han ger sig sällan tid 
att avlyssna den enskildes tysta tankar. Han är till skillnad från krönike- 
skrivaren i princip allvetande, men han ockrar inte på denna gåva. Berät
telsens stora nyckelpartier är folkrika scener, där handling och dialog är 
huvudsak, rapporterade från neutral synvinkel, ej från någon av de med- 
verkandes. Då i slutakten Jörgen Siedels tanke trevar sig bakåt mot barn
doms- och släktminnena, känns detta ställe som en stilbrytning, fast konst
närligt effektfull. Vad som försiggår i Siedels medvetande låter nämligen 
icke uttrycka sig i ett vanligt tankereferat eller ett stycke monolog å 
part. Det kunde sägas om honom som om fru Gunhild: »Egentligen är 
det icke tankar. Hon ser, vare sig att hon håller ögonen öppna eller sluter 
dem» (FrG, s. 12, kurs. här; jfr om fru Barbro, DFr, s. 250 och 270). Och 
en vision sådan som Jörgen Siedels är för spröd, för intim för att höra 
hemma i den mera krönikemässiga, handfasta stil som härskar i KnM.

KnM är nämligen en humoristisk roman, trots det skärande allvar som 
är förknippat med det andra motivet, Jörgen Siedels förtvivlan, hämnd
försök och död. Bokens karaktär signaleras redan av de episka rubrikerna:

Hj. B s. 66 f.
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»Andra kapitlet, som är en sannfärdig skildring av Ekmarckens frieri» 
etc. Detta tekniska grepp hade Bergman anlitat redan i Hans nåds testa
mente, och nngefär samtidigt hade det uppträtt hos Nordström. Båda 
tillkännager därmed sin anslutning till en äldre 1800-talstradion med 
anor i Don Quijote och vidmakthållen ännu av Hemsöbornas Strindberg. 
Komiken i boken ligger som ofta i denna sorts litteratur mindre hos för
grundsgestalterna än hos bifigurerna. I KnM förekommer en härskara 
av löjeväckande och burleska gestalter, av vilka flera hör hemma i typ
komedien, den kavate stadsfiskalen med sitt slamrande träben, den be
skäftige klockar Carlén med sin danssjuka, den ursnåle Lilja, den kujo
nerade rådman Norstedt, gardet av manhaftiga gummor o. s. v. Det 
finns knappast någon helt ordinär person på hela marknaden, och de 
flesta excentriciteter vetter åt det komiska hållet. Jörgen Siedels skräm
mande uppenbarelse utgör ett undantag, och hans närvaro ger boken en 
vikt som den annars inte skulle ägt. 1 skildringen av teaterföreställningen 
på vinden når det hejdlösa skojet sin höjdpunkt; avklädningsscenen med 
greve Brenner är t. o. m. grov fars (s. 103).

Viktigare för det humoristiska helhetsintrycket är emellertid den jovia
liska vitalitet som berättarprosan i denna bok utstrålar. Ingen av de 
andra Komedierna kan uppvisa mer än ansatser åt det hållet. Man kan 
roa sig med att samla notiserna om mor Kajsa, då hon deltar i magisterns 
förlovningsvisit hos rådman Norstedt. Sonen föser in henne så häftigt, 
»att silkeshättan föll ned bak i nacken och det såpgula skurmadamshåret 
steg högt till väders» (s. 53). Hon tar sedan plats i vrån bakom skänken. 
»Men stack mor Kajsa sin röda näbb fram ur skänkskuggans dunkel knöt 
rådmanskan näven och begynte på nytt» (s. 55). När den familjära kome
dien når sin höjdpunkt, gråter både rådmanskan och hennes dotter heta 
tårar. »Skur-Kajsa hade nu också kommit i gång och sågade sorgen bit 
för bit i knarkande snyftningar» (s. 56). Stället är representativt för berät
tartonen i KnM, som alltså ligger tätt upp intill karikatyren. Det verkar 
chockerande, då en osminkad fysiologisk-psykologisk realism uppenbarar 
sig i samma scen, förlovningen hos Norstedts: »Mamsell Lisa-Brita trädde 
in, rufsig och röd av gråt. Hennes rörelser voro tunga och slappa av för
tvivlan, huvudet tycktes vackla på den smala vita halsen, alltför tyngd 
av sorg» (s. 56). Det måste kallas en lapsus, att analysen här icke maskerats 
i humoristisk språkdräkt.1 Alltför moderna valörer har också bilden på 
s. 138 av fru Gunhild som ler mot »alla, kända och okända, med ett hem
lighetsfullt, stigande och vikande mörker i blicken.» Av ett annat slag är 
de avsiktliga skorranden som uppstår, då Ekmarck själv, konrektor Krok 
eller Jörgen Siedel sänder en illusionslös replik eller tanke tvärs genom 
gycklet. Därom i sista kapitlet.

Hela boken, både berättelse och dialog är hållen i en lätt ålderdomlig 
ton. Stundom tycks författaren litet yrvaket erinra sig behovet av arkai- 
sering och då driva denna för långt. »Ärligt stål plär intimidera packet»

1 En naturalistisk iakttagelse kan formligen förfölja berättaren. I DFr heter det s. 183 
om Barbro Backe försänkt i en sorts plågsam dvala: »Hon pressade ihop käkarna mycket 
hårt, läpparna vekos upp som bladen i en blomkalk, halsmusklerna spändes och svällde». 
Trettio sidor längre fram läser man om magisterns dödsarbete ute i vattnet: »Han vill 
pressa samman läpparna, men de vika sig uppåt och nedåt, vika sig som en blomknopps 
blad och blotta tänderna» (s. 211). Jfr skildringen av fru Marie Kroks dödskamp i Vi 
Bookar, Krokar och Rothår, s. 261.
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(s. 186), är knappast någon 1840-talsfras ens i en ålderstigen friherres mun. 
Och att man vid samma tid kan ha presenterat Zayrs författare såsom 
»den för sina rika kunskaper och berömliga snille väl kände herr de Yol- 
taire», det är ännu osannolikare. Här har Bergman förmodligen vilseletts 
av att den svenska upplaga han begagnat, Sotbergs översättning från 1774, 
på titelbladet har: »Zayr, sorgespel af Herr de Voltaire.»

3. Tid och rum.

Hjalmar Bergmans fantasivärld är utpräglat autonom, och detta gäller 
inte bara de förbryllande karaktärs- och handlingsmönster, som den upp
visar. Het gäller även grundkategorierna tid och rum. Hans gestalter 
lever på tider och platser som de äger för sig själva. Trådarna till en värld 
därutanför är sköra eller inga. Het faller i ögonen, om man undersöker, 
hur pass starkt fäste hans berättelser har i den historiska tiden, kalender
tiden. Het är en skälig synpunkt, eftersom flertalet av Bergmans bergs- 
lagsromaner spelar i en annan tid än vår egen.

Het visar sig, att Bergman påfallande ofta undviker att fixera de hän
delser han återberättar till en given tidpunkt. I Hans nåds testamente 
finns det inte en enda uppgift som ovedersägligt daterar historien, och 
den feodala atmosfären på Bogershus är i all sin mänskliga konkretion 
så obestämd, att man kan gissa på ungefär vilket decennium som helst 
mellan 1860- och 1910-talen; endast vissa omständliga kombinationer gör 
70- eller 80-talet sannolikast.1 Men genomgående förflyter livet på Bogers
hus utan förbindelser med mera officiell historia. Het talas någon gång 
om den kung baronen tjänat som kammarherre, men man får aldrig veta 
vilken det var. Hen händelserika dagen i Mor i Sutre utspelas i en ännu 
mera privat tid, och i Yi Bookar, Krokar och Bothar, som spänner över 
flera generationer, förekommer väl några få tidsuppgifter, men den mesta 
kronologien är blott relativ och några referenser till skeendet i en större 
sfär förekommer inte. För att nu stanna vid Komedierna, visar det sig, 
att det i ett par fall finns tydligt framhävda tidfästen men att berättelsernas 
värld genomgående har mycket svag kontakt med den empiriska verk
ligheten. Några notiser om konrektor Kroks agg mot Louis-Philippe och 
Nicolaus I och om magister Ekmarcks prästvigning för en viss biskop 
Holmström i Strängnäs (verksam 1839-1852), är det enda som — tvek
samt — daterar KnM, nämligen till 1840-talet. FrG är däremot redan i 
titeln förlagd till åren 1847-1863, och i HFr nämns flera gånger årtalet 
1857 såsom händelsernas tidpunkt. Här har alltså Bergman valt att skapa 
en illusion av trovärdighet genom den exakta tidfästningen; markantast 
tillämpas denna verifikation st eknik i Markurells i Wadköping, där redan 
första meningen ger kronologiskt besked: »Solen gick upp markerande i 
.staden Wadköpings annaler en märklig dag, den 6 juni år 1913» (s. 5). I 
Jag, Ljung och Medardus får man på motsvarande sätt redan i första 
meningen besked om när »jag» är född. Men det är också den enda abso
luta dateringen i hela boken. K1B spänner över etthundrafemtio år men

1 Linder: Hj. B:s ungdom, s. 306, anser, att Hans nåds memoarer utspelas omkring 
1870. Om man däremot ger vitsord åt den absoluta tidsuppgift, som inleder Jag, Ljung 
<och Medardus, kan testamentsdramat svårligen ha inträffat före 1890!
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är mycket njugg på årtal. En hållpunkt, så långt den duger (se nedan!) 
är den s. k. Tok-Jörgens bröllop, vilket säges äga rum sommaren 1802 
(s. 101). Men då berättaren återger lydelsen av inskriptionen på Britta 
Aronsdotters gravsten, får man veta, att kvinnan dog i sitt 57:e levnads
år, däremot inte när det skedde (s. 82). Berättelsen om hennes son Aron 
inledes »i början av adertonhundratalet» då svettesjukan anlände till 
Ryglinge »själva midfastosöndagen i mitten av mars» (s. 129 f.). Den 
lilla kronologien, dagarnas och månadernas, är i ordning, men den större 
hålles svävande.

I de förut nämnda fall, där händelserna uttryckligen förlagts till en viss 
tidpunkt, betyder det inte, att de sätts i förhållande till något större ske
ende. Denna avgränsande praxis förenar Bergman med författarinnan 
till Gösta Berlings saga men skiljer honom fullkomligt från hans samtida 
kolleger, vilkas historiska skildringar utspelas mot fonden av verifierbar 
historia. Man kan inte förklara Bergmans förhållningssätt med att han 
skulle syssla med mera undangömda trakter och folkgrupper än de övriga. 
Det är inte fallet, och det hade självklart inte berett honom några svårig
heter att genom kommerserådet baron Bourmaister eller hovmarskalken 
greve Brenner föra in utomlokala relationer. I stället är det karakteristiskt, 
att allt det myckna ekonomiska köpslåendet i Bergslags- och Wadköpings- 
romanerna endast har provinsiell, många gånger blott privat räckvidd. 
Det sättes inte i förbindelse med kriser och högkonjukturer på en större 
nationell marknad än mindre på en internationell. Frappanta kontraster 
erbjuder Nordströms böcker eller Lidmans Köpmän och krigare.

Lämnar vi Bergmanstidens förbindelse med rikshistorien för att i stället 
ägna oss åt den immanenta kronologien, så har vi att utgå från genera
tionsväxlingen som själva tidsmönstret i den historiska romanen av släkt
krönikans typ. I Bergmans fall råder den fullaste enighet om att han be
varat ett suveränt herravälde över sina väldiga skaror av diktade gestalter. 
Stina Bergman sätter sin erfarenhet i pant för detta faktum1, och Böök 
deklarerar: »Det händer väl läsaren, att han tröttnar och går vilse i män
niskomyllret, men författaren själv tröttnar icke, och han har i varje
ögonblick hela kortleken i m in n et.----------- man får ett starkt intryck av
att mantalslängderna och genealogierna befinna sig i förträfflig ordning 
inom Hjalmar Bergmans hertigdöme.»1 2

Här har författarens fabuleringskonst verkat bokstavligen förhäxande. 
Men den som sätter historikerns skärva i ögat ser snart, att sakliga minnes
fel av det slag som ovan (ss. 70 och 72) påpekats, inte står isolerade i 
Bergmans dikt. Ej heller i hans genealogier råder den imponerande ord
ning, som det brukar antas. Gör man sig besvär med att inbördes kolla
tionera hans uppgifter finner man överallt motsägelser och orimligheter. 
Här några av dessa iakttagelser, som i sin pedantiska närsynthet likväl 
har vissa konsekvenser också för den estetiska bedömningen: I berättelsen 
om släkten Siedel under 1700-talet har Bergman råkat ställa på benen en 
generation för mycket, ty den Beata-Louise, som är giftasvuxen vid tiden 
för Lovisa Ulrikas statskupp 1756, kan svårligen vara sonsondotter till 
Joste Siedel, som förmälde sig först en bit in på 1700-talet. Något liknande 
inträffar i början av nästa sekel. Ett av de få årtalen i boken är som

1 i: Hj. B. intime, s. 54. Jfr A. Häggquist i OoB 1942, s. 408.
2 Böök: Resa kring sv. parnassen, s. 207 f.
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nämnt 1802, då en Jörgen Siedel säges ha gift sig. Hur kan hans sonson ha 
uppvaktat Gunhild Bourmaister, som blir fru Gunhild på Hviskingeholm 
omkring 1830 och vars stora kärlek är en officer, vilken som fänrik deltog 
i slaget vid Grossbeeren (f. 1792, enligt Loewenhistorier s. 121)? Hur 
kan samme sonson ha hunnit med tretton års utbildning och en tids arbete 
hemma, innan han tar sitt liv flera år före Knutsmässo marknad på 1840- 
talet?1 — Också på Ryglinge är det en generation för mycket under 1700- 
talet. Aron Eriksson, som är häradsdomare och mångfaldig barnafar 
strax vid 1800-talets början, är född i Eriks andra gifte, då fadern var 
minst 45 år. Arons farfar Jan kan under sådana förhållanden inte vara 
född så sent som 1720, men hur ska han i annat fall kunna vara dotter
son till Joste Siedel? — Kanske är det signifikativt för Bergmans konst
närskap, att hans svaghet inte är att tänja ut generationerna utan i stället 
att göra dem för korta och många. Het vittnar om man så vill om den 
horror vacui, som är en av drivkrafterna i hans diktning, hans iver att 
bereda rum för så många händelser och människor som möjligt. Hans 
överrika fantasi hade råd att slösa med figurerna, och det sker på ett sätt 
som är oansvarigt till och med inför det elementära verklighetskriterium, 
som ligger i släktledens naturliga rytm.

Het vore inte svårt, att ur Bergmans övriga bergslagsromaner framdra 
motsägelser i stil med de nu nämnda. Om det finns kronologiska konflikter 
inne i böckerna, är de naturligtvis ännu fler mellan dem. Personlängderna 
i Vi Bookar, Krokar och Rothår kan inte alls förlikas med motsvarande 
notiser i Komedierna. Så är t. ex. i den förra boken Tjocke-Jörgen Siedels 
hustru änka efter honom, medan i KnM han själv är änkeman. Eller ett 
annat drastiskt fall: i en scen i Jag, Ljung och Medardus, som bör utspelas 
ett stycke in på 90-talet, uppträder två välkända bergslagskoryféer, Rygell 
på Erötjärn och Lilja på Hviskingeholm. He framställs visserligen som 
urgamla, men om man godtar uppgifterna i HFr och FrG, måste Rygell 
vid det laget ha fyllt gott och väl 100 år och Lilja vara något över 110.

Het återstår att nämna något om berättelsens tempo: hur stor tidrymd 
omspänner den, och hur utfylles denna tidrymd? Komediserien ger en 
god föreställning om vilka olika möjligheter som står romanförfattaren 
till buds. Hen kortaste av böckerna, K1R, avhandlar c:a 150 år, berättel
sen FrG sträcker sig över de sexton åren mellan två angivna årtal, HFr 
utspelas — efter ett tillbakablickande preludium — under några vår- 
och sommarmånader, medan slutligen de 200 sidor, som bildar huvud
partiet av KnM, täcker b]ott två dygn. Nästa steg mot dramatisk koncen
tration tog Bergman med Mor i Sutre, Markurells i Wadköping och Farmor 
och vår Herre; i alla dessa fall rymmes skeendet inom ett enda dygn, låt 
vara med vidlyftiga perspektiv bakåt i tiden.

En kompositionsform av det senare slaget svarar väl till Bergmans 
konstnärliga läggning. Het fägnar honom att på ett minimum av tid 
tränga samman ett maximum av handling, så att — kan man säga — 
klocktiden och den episka tiden sammanfaller. Het ger en angenäm känsla 
av täthet åt skildringen: varje stund av dygnet, snart sagt, händer det 
något och allt detta redovisas. He talrika referenserna till klockslagen 
underhåller detta inryck i KnM liksom också den tidigare påpekade

1 Det ligger c:a fem år mellan Jörgen Siedels brev, som avslutar K1R, och KnM, ty 
i den förra berättelsen är Märta Janse 7 år, i den senare 12 år.
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kontrapunktiska berättarmetoden. (Jfr i helt annan skala Joyce’s teknik!) 
Man får veta att några karlar surrar ett rep omkring den bourmaisterska 
portschäsen med greve Brenner ombord. Fru Lilja möter farkosten i full 
fart. Hon hamnar sedan hos pöbeln i brygghuset, där Ekmarck lägger 
ut den sociala texten och talar om hur den rike mannen är dömd att osaligt 
irra kring staden etc. Så småningom eskorterar magistern fru Gunhild 
till assemblén, varvid plötsligt »en besynnerlig mörk tingest susade förbi 
dem» (s. 199). Flera effekter uppnås i denna skildring: de olika händelse
förloppen bekräftar varandras realitet, då de sammanflätas, och man får 
en konkret föreställning om långvarigheten av greve Brenners frihets
straff i den skakande bärstolen, då fru Gunhild hinner göra sitt grundliga 
besök i bryggstugan alltmedan Brenners ekipage skumpar runt staden. 
Slutligen underhålles intrycket av ett febrilt tempo också genom ord
valet. Endast på Knutsmässo marknad kan man få sådan fart på en tung 
bärstol, att den »susar».

Hjalmar Bergman är över huvud taget det snabba skeendets, det dra
matiska changemangets regissör, icke varaktighetens. Den utveckling 
eller förändring han berättar om förlöper inte långsamt och kontinuerligt 
utan i hastiga språng. Då han skall skildra Love Arnfelts skoltid, vet 
han sig ingen annan råd att framkalla bilden av den normala tidslunken, 
än att upprepa »åren gå». Det sker så många gånger (s. 141, 143, 145 
m. fl.), att man får intrycket att Love gått i skola i flera årtionden. — 
I förkärleken för dramatiska episoder ligger Bergmans styrka och begräns
ning även som historisk berättare. Han kan med en suverän renodling av 
några suggestiva enskildheter fånga de mest drastiska situationerna i 
de två släkternas historia, t. ex. den oöverträffligt kusliga skildringen av 
hur prästen Marcurell lockar Erik Jan ses hustru i döden; här viker för 
en gångs skull krönikans nyktra imperfektum för ett andlöst presens. 
Men mellan de mer eller mindre avgörande scenerna ligger stora tomrum, 
där den lugna episka berättelsen skulle trätt im För den har Bergman 
föga sinne. Han är rastlöst angelägen om att komma fram till nästa knut
punkt. Sedan han följt »Token» Jörgen Siedel på hans andra bröllops
färd, summerar han: »Jörgen Siedel tog snart avsked ur krigstjänsten och 
levde på Klockeberga. Många gårdar och bruk måste han släppa ifrån sig. 
Affärerna gingo allt sämre till dess att äldste sonen fyllt nitton år, då han 
tog vid med bättre lycka», etc. (s. 125).

Här undanstökas sålunda två decennier på icke mycket fler rader, och 
på samma sätt går det överallt med människor och förhållanden som 
aldrig roat berättaren eller som han tröttnat på: han trollar bort dem.1 
Det är en av Strindbergs yppersta insatser i vår prosa, att han drivit upp 
hela det episka tempot. Det arvet har knappast någon förvaltat så fram
gångsrikt som Bergman. Men denne saknar en av Strindbergs gåvor, 
nämligen att med en smidig referatteknik kunna eller vilja gestalta också 
fredligt fortgående skeenden. Man kan utrycka det så, att Bergman inte 
har den naturalistiska berättarens ansvarskänsla gentemot den fiktion 
han upprättar: önskan att göra allt oemotsägligt, fullt ut motiverat och 
sammanhängande. Han är i stället den suveräne fantasikonstnären, tar 
vad han vill och vrakar vad han behagar.

1 Rygells barn i ett tidigare gifte är.Bergman obekväma. Då förklarar han helt frankt, 
att de »av någon anledning sändes till släktingar för att uppfostras» (DFr, s. 79).
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Att uppmärksamheten fördelar sig ojämnt över ett längre tidsavsnitt, 
ligger ju nu i allt berättandes väsen; varje händelse, varje dag och varje 
år kan icke ha samma intresse. Fielding försvarar som bekant vältaligt 
sin och alla efterföljares praxis i detta avseende i inledningskapitlet till 
andra boken av Tom Jones. Den psykologiskt relevanta tiden samman
faller sällan med den mätbara. År kan vara tomma men den korta stun
den bli hos mig evigt. Därför stannar berättaren självklart längre vid 
flyktiga scener som betytt något för hans figurer än vid långa likgiltiga 
perioder.

En mätare på upplevelsens styrka är för Hjalmar Bergman stundom 
dess fysiska verkningar. Han utsätter visserligen gärna sina personer för 
starka kroppsliga förändringar på lång sikt. I K1R händer det med minst 
två personer, att de krymper ihop och blir små som tio-tolvåringar (Joste 
Siedel, s. 26 och hans svärdotter Beata, f. Brenner, s. 114; också den ur
åldriga prästen Marcurell har blivit en »pyssling», s. 50). Här är det åldern 
som verkar jämte en deformerande elakhet. Men de fysiska changemangen 
är inte alltid vittnesbörd om tidens flykt. De kan vara verk av några 
månader och dagar, såsom då skådespelaren Tiliander faller offer för gud
mor Holländers kulinariska förförelse: »Herr Tiliander var stadd i upp
lösning. De i marmor huggna, rena och renliga dragen brusto och ansiktet 
blev på några få dagar pussigt. De stora tragöderna alltifrån Sofokles 
till Ibsen, Strindberg och Hauptmann hade behövt trettio hårda, karga 
år för att modellera herr Tilianders ansiktsmask och skänka honom ett 
ädelt utseende. Wadköpings välstånd i gudmor Holländers förföriska 
gestalt behövde en vecka för att utplåna, vad seklernas mästare mejslat» 
(Jag, Ljung och Medardus, s. 261). En döds memoarer ger det främsta 
exemplet på människor som lever fort och på kort tid genomlöper hela 
öden, öden som också förändrar deras fysiska skepnader. Man kan få 
för sig att berättaren Jan i åratal upprätthåller sin suspekta befattning 
på Hötel de Montsousonge och att den parallellt fortgående undermine
ringen av Mikael Arnfelts fysik och moral och äktenskapliga lycka är 
en process på något decennium. Detta om man alls skall försöka till- 
lämpa almanacktidens formler på en tidlös upplevelse, ett drömliv; psyko
logiskt är tillvaron på hotellet ändlös, en evighet eller rättare en död. 
Men det förefaller som om hela Montsousongeepilogen »i verkligheten» 
omfattade föga mer än något halvår — de kronologiskt användbara noti
serna är som vanligt motstridiga. Så stark är den undergångsdrog som 
Maurette bjuder sina gäster, att de åldras fortare på några månader än 
eljest på många år. Skeptikern kan visserligen invända, att Bergman 
icke, om han än velat, hade kunnat förlänga Hamburgsejouren. Då hade 
han nämligen råkat in i världskriget, vars verklighet inte ens den själv
härliga fantasiskaparen hade kunnat undanrödja och som skulle ha kom
plicerat hans uppgift över hövan. Han hade också kommit väl nära bokens 
eget utgivningsår (1918).

Barbro Backe genomgår också en så häftig och genomgripande fysisk 
förändring, att det chockerar hennes omgivning: »Som Barbro nu satt, 
såg prästen hennes ansikte tydligare än förut. Huden tycktes honom 
alldeles genomskinlig och glänsande blågrön som en opal. Kindknotorna 
trädde tydligt fram likaså käken i en skarp linje och hela kraniet. Prästen 
blev så förskräckt över denna förvandling, som han förut icke lagt märke
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till, att han förblev tyst, oavlåtligt betraktande Barbro. Och hela för
samlingen tycktes plötsligt fått upp ögonen för hennes eländiga tillstånd» 
(s. 224).

Den »normalaste» tidsillusionen i de tre äldre Komedierna ger FrG, där 
nämligen barnet Judiths uppväxt fungerar som effektiv tidmätare. Berät
telsen sätter in strax före flickans födelse, och det är i relationen till henne 
som de olika faserna i fru Gunhilds sjukdomshistoria utspelas: den stränga, 
krampaktiga observansen som skall vidmakthålla en ordinär verklig
hetsuppfattning och sedan den hjälplösa försjunkenheten i drömvärlden. 
Flickans sextonåriga historia ger berättelsen styrsel i tiden, men det är 
karakteristiskt för Bergman, att han är likgiltig för de övriga förändringar 
som måste ha inträffat under denna tidrymd. Gubben Abraham Lilja 
förändras föga mellan sitt sextiofjärde och sitt åttionde år, och Judiths. 
äldre syskon behandlar berättaren alltjämt som barn, även sedan de fyllt 
både 20 och 30 år.

Ser man Bergmansdiktens lokal ur officiellt geografisk synpunkt lik
som nyss dess tid ur officiellt historisk, så blir intrycket av autonomi 
ungefär detsamma. Bergmans Bergslagen är inte lätt att återfinna på 
kartan. Även en intim kännare av Örebro och trakterna norr därom sådan 
som Erik Hj. Linder har fått nöja sig med ganska allmänt hållna lokali
seringar. Man minns, hur Selma Lagerlöf själv underlättade det för den 
som ville placera Ekeby och Borg och Broby i deras autentiska omgiv
ning: hon utrustade Gösta Berlings saga med en detalj av Värmlandskar- 
tan, där »Löfsjö» härad visar sig överensstämma med Fryksdals i det mesta 
utom namnen. Sådana inviter till realistisk verklighetskontroll undviker 
Bergman, och veterligen har det inte heller förekommit några försök att 
utpeka modeller till Hviskingeholm, eller Frötjärn, Klockeberga eller 
Hilleborn. Linders iakttagelser om beröringspunkten mellan Ekeberg 
med baron von Stedingk och Rogershus med kammarherre Bernhusen 
framhäver snarast friheten i det sätt varpå denne diktare omvandlade 
sitt stoff.1

Att Bergman icke önskade sin fantasivärld förblandad med empiriska 
data, betyder naturligtvis inte att hans diktning avstår från att söka 
verklighet sillusionen. Ovan har visats, hur han med några i myndig ton 
framkastade årtal söker ge historisk trovärdighet åt berättelserna om fru 
Gunhild och fru Barbro, fast tidsrelationen för övrigt är svag eller ingen. 
Samma illusionsskapande vederhäftighet framträder iögonenfallande i 
den geografiska fiktionen. DFr inledes sålunda med en mycket sakrik 
skiss över terrängen och bebyggelsen runt sjön Kroken. Det vimlar av 
trovärdiga ortsnamn och topografiska notiser. Något liknande gäller 
upptakten till K1R.1 2

Och staden? Ekmarck rider i DFr en häst, som säges tillhöra svärd- 
fejarn i Örebro (s. 207). I KnM uppträder magistern på en springare som
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1 Se t. ex. Stenarna där barn jag lekt, kap. Hans Nåd etc., s. 79 ff.
2 Det rumsliga sammanhanget i Bergmans värld får stundom överraskande bekräf

telser. I En döds memoarer nämnes aldrig vare sig Klockeberga eller Ryglinge, men i 
skogen nära -dal och Johan Arnbergs sista rastplats Hitrotorp, finns det en öppen plats, 
där »för många Herrans år sedan en fet bruksförvaltare och dess magre körsven blivit spis 
åt vargarna» (s. 178).
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också den är svärdfejarns. Det är tydligen samma häst eller två från sam
ma stall. Men medan DFr ett par gånger omtalar Örebro som huvudort 
för Fröt järnsborna, så genomför Bergman i KnM det konststycket att 
aldrig nämna staden vid namn. Det finnes ingen annan stad, den behöver 
ingenting heta. Inte heller i Yi Bookar, Krokar och Rothår har staden 
något namn. Mot slutet av 10-talet uppträder W. — i En döds memoarer 
— och kort därefter Wadköping — i boken om Markurells. Linder har 
omsorgsfullt klarlagt denna utveckling.1 Att Örebro fått släppa till 
en mängd drag till Wadköping är ju välbekant, och i brev till Bonnier 
har Bergman själv talat om hur han ville hugfästa minnet av den urgamla 
Hindersmässan, som spelat en sådan roll för honom själv under hans 
barndom.1 2 Lika uppenbart är emellertid, att Wadköping ändrar ansikte 
från bok till bok, yttre fysionomi lika väl som inre. Love Arnfelts, Farmors 
och Markurells städer ser helt olika ut. Men befolkningen är sig heller 
inte lik från det ena fallet till det andra. Det förvånar, att personer 
inom samma sfär, som länge varit utan betydelse eller som man inte ens 
hört talas om, en vacker dag stiger fram som protagonister i besittning av 
makt, myndighet och episk strålkraft. Varför har man inte före Farmor 
och vår Herre hört talas om Borckarna? Hur kan över huvud taget snit
ten genom Wadköping under decennierna omkring sekelskiftet läggas så 
olika i Yi Bookar, Krokar och Rothår, Loewenhistorier, En döds memoarer, 
Markurells i Wadköping, Farmor och vår Herre och Jag, Ljung och Medar - 
dus, att stadens dominerande personer icke i två fall är desamma? Svaret 
blir: Wadköping är en mytisk enhet, vars gränser diktaren vidgar efter 
gottfinnande. Han är sin inbillnings herre, icke dess tjänare.

En marknad är för epiker av Bergmans sort det idealiska tillfället och 
ett värdshus den idealiska miljön för en längre berättelse. Då och där är 
nämligen allting möjligt, folk kan komma och gå hur kors och tvärs som 
helst utan att det sker våld på sannolikheten. KnM ger ett lysande exem
pel på detta, men värdshus eller liknande lokaler finner vi också i centrum 
av Herr von Haneken, Markurells i Wadköping, Mor i Sutre, En döds 
memoarer m. fl. Ett lika genialt grepp är det att förlägga huvuddelen av 
DFr utomhus, till parken vid Falla och till hällarna vid sjön, där också 
möjligheterna till osökta sammanträffanden är outtömliga och där nya 
ljuseffekter tillkommer allteftersom kvällen faller på. Karl Hamrins 
bål belyser livsviljans sista hektiska uppflammande, morgonsolen det 
lugna, resignerade dödsmedvetandet. Att Bergman icke skulle skildra 
natur, är ett ofta hört men icke alltigenom riktigt påstående.3 Det finns 
naturintryck litet varstans i hans diktning, stundom med en dekorativ 
funktion, stundom i mera stämningsskapande syfte. Om man förbiser 
detta inslag är det för att Bergman är lika snabb, lika rastlös i sin natur
skildring som i övriga stycken. Hör om magister Ekmarcks Knutsmässoritt 
genom Bergslagen: »Trettondags morgon anträdde han återfärden, red 
vid middagstid över gränsen till Klockeberga skogar. För första gången 
efter jul låg nattisen kvar hela dagen. Skogsvägens svartbruna vatten 
ringlade zickzack i oändliga ormar under isrutorna, dök ned i stengropar 
eller bredde mörka flyn över den frostiga mossan. Granarna drogo åt sig

1 Stenarna etc., uppsatsen Wadköpings uppkomst, s. 92 ff.
2 Brevet återges av Joh. Edfelt i anm. till del 10 av Sami. Skrifter.
3 Böök, Resa kring sv. parnassen, s. 196 och Linder, Hj. B ., s. 215.
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grenarna, tyngda av kristalldräkten, topparna bugnade nnder gnistrande 
kronor. Djur sågs inte till, undantagandes furufnattar och annat små- 
skrap. Och inga människor» (KnM, s. 19 f. Jfr vårskildringen i DFr, 
s. 96 f.). Det är åter Strindbergs tempo men också en respektlös iakttagel- 
seskärpa som inte står hans efter. Typiskt är emellertid, att magister 
Ekmarck inte länge förblir ensam i sitt vinterlandskap; snart uppenbarar 
sig Yästerrådafar och intrigens trådar knypplas vidare. Människan och 
människans handlande står i centrum av Hjalmar Bergmans konst, och 
naturskildringen blir aldrig något självändamål för honom.

Vid sidan av miljövalet i KnM och DFr är scenerierna i K1R och FrG 
mindre anmärkningsvärda. Den själssjuka fru Gunhild drar sig frivilligt 
tillbaka till en tornkammare. Parken med lindarna blir drömvärldens 
scen, som hon skyr och dras till, därför att hon där menar sig utsatt för 
den älskades uppvaktning.

4 . Ödeskomedier i Bergslagen.

Den fulla motiveringen till titeln Komedier i Bergslagen utvecklas 
inte i den bok, som bar detta namn då den kom ut. Att K1R döptes till 
Komedier i Bergslagen, kan förklaras av att den första manuskriptver
sionen såsom inledningsvis nämndes, utmynnade i ett avsnitt om markna
den och förmodligen därmed om skådespelet på vinden. Namnet kvar
stod sedan, även då dess handgripligaste anledning bortfallit. Också i 
DFr finns det flera teatraliska upptåg, främst den fingerade kärlekshandeln 
mellan gubben Rådberg och flickan Majken samt farsen Tilda-Jon i 
Losätra. Till de makabra komedinumren hör också magister Ekmarcks 
imitationsövningar, som går ut över bl. a. Rygell. Sådana clownkonster, 
halvvägs att skratta och halvvägs att förfäras åt, förekommer på flera 
ställen i Bergmans verk, exekverade t. ex. av Love Arnfelt i Jag, Ljung 
och Medardus eller av Benjamin Borck i Farmor och vår Herre. I vilken 
grad de har att göra med en väsentlig sida av Bergmans konstnärskap, 
framgick dock först av Clownen Jac. I DFr läser man (s. 98): »Rygell, 
som aldrig haft tid att lyssna till gyckelmakare, skrattade omåttligt och 
kunde icke alltid skilja mellan det avsiktligt löjliga och det patetiska, vil- 
det förtröt magistern». I denna Ekmarcks harm inför en plump och okäns
lig publik blandar sig gyckelmakaren Bergmans egen. Han kände situa
tionen.

Komedien i Bergslagen i bokstavligaste mening utspelas i KnM i form 
av ett amatöruppförande på rådman Norstedts vind av Voltaires pjäs 
Zayr om den ädla men svartsjuka hedniska sultanen Orosman, som för- 
ledes att mörda sin trogna brud, den kristna prinsessan Zayr. Huvud
aktörer i detta Othellodrama är från början kärleksparet magister Ek
marck—mlle Norstedt, men utan häftigare kalabalik utbytes innehavaren 
av älskarrollen, eftersom den rike gubben Brenner är en värdefullare måg 
för herrskapet Norstedt än den utfattige Ekmarck. Voltaires seriösa 
tragedi blir grotesk komedi i Bergslagen.

Men Zayr betyder något mer. Under en av magisterns överläggningar 
med de tilltänkta svärföräldrarna, märker han plötsligt, att han är offer 
för en planmässig intrig: »Och magistern förstod att här liksom i Zayr voro
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alla roller och gester och repliker bestämda på förhand. Ja, i en hastig 
glimt tyckte han sig skåda hela livet som en redan färdig och utskriven 
commedia, där sorg och glädje, framgång och motgång, fattigdom och 
rikedom voro bestämda roller, gester, repliker. Fatum, tänkte Ekmarckr 
ja, det passar mig, som är en muselmansk sultan. Hade jag det vetatr 
så hade jag våndats mindre» (s. 56 f.).

Detta är ett centralt ställe i Bergmans hela 10-talsdiktning. I KnM 
förekommer även eljest flera anspelningar på den orientaliska determinis
men av typen: »Yi dyrka blott vårt mäktiga Fatum» (s. 222, jfr s. 79 och 
200). Också annan symbolik ligger det i teaterscenerna, såsom då rektor 
i sina instruktioner betonar, att »dramats klimax är . . . ett silentium 
solenne» (s. 97). Det är ett förebud om den stora stillheten efter Jörgen 
Siedels död. — Å andra sidan har man ett intryck av att Zayr-symbolen 
hade kunnat utnyttjas ännu mer, men att berättaren redan efter en kväll 
tröttnat på den alltför bastanta teaterkomiken.1

Då Knut Jaensson i sin betydelsefulla studie över Bergmans diktning 
gör gällande, att den i högre grad än som skett bör uppfattas som en sorts 
drömspel, demonstrerar han sin mening just på KnM.1 2 Emellertid synes 
detta vara att öva våld på fiktionen och vilja se ett artfrämmande mönster 
i den. Endast om hela berättelsen, liksom Loewenhistorier eller En döds 
memoarer, vore uppfattad ur en enda människas synvinkel, i det här 
fallet Ekmarcks, kunde knapptragedien förstås som ett slags drömupp
levelse. Men boken är ju objektivt berättad, och vem är det då som tänkes 
drömma om Ekmarcks fataliteter? Författaren*? Läsaren*? Denna sinn
rika väv av händelsetrådar som aldrig slingrar åt det håll man väntar 
men heller inte klippes av, har den likheten med drömväven, att den är 
lika irrationell, sedd ur det ordinära livets synpunkt. Men den är ingen 
dröm utan ett spel, närmare bestämt av det slag för vilket Bergman ett 
år senare fann termen Marionettspel.3

Fatum regerar på Knutsmässan, och vad som finns av fri vilja mobili
seras till att ytterligare skärpa intrycket av overklighet. För fru Gunhilds 
blick bär hela staden mask denna afton (s. 189 f.), kommerserådet reducerar 
sitt pinsamma mellanhavande med packet till en maskeradscen (s. 189), 
och Ekmarck själv talar om »Knutsmaskeraden» och ber om anstånd till 
efter demaskeringen (s. 199, jfr s. 223).

Att säga, att allt är förutbestämt av Ödet, är ungefär detsamma som 
att säga, att det är helt oförutsebart, helt planlöst ur den enskildes syn
vinkel. Det gör också konrektor Krok, som får flera illusionsfria re
flexioner på sin lott i KnM: »Allting är ovisst, tänkte han. Varför hop
pas eller förtvivla? Och varför tala?» (s. 52). Det är samma resignation 
till vilken Per Hyltenius i Vi Bookar, Krokar och Bothar eller Jan i En 
döds memoarer sjunker ned. Men fatalisten kan också bli spelare som Mi
kael i den sistnämnda boken. En grundton, ljudande tvärs genom Kome- 
dierna anslår redan den förste Siedel, rafflaren, hasardören.

1 I sina citat följer Bergman som nämnt Sotbergs övers, men inte utan självrådiga 
retuscher. På s. 184 återges en passage ur tredje aktens andra scen. För att Orosmans 
deklaration skall passa bättre i greve Brenners mun, ändrar Bergman versen »Jag ryggat 
mina ord och henne nog bedrövat» till ». . . och andra nog bedrövat». O. s. v.

2 Essayer, s. 265 ff.
3 Upplevelsen av livet som en kasperteater går ju sedan igen också i prosan, t. ex. 

En döds memoarer, s. 439 ff.
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Å andra sidan kan ett exempel visa, hur det som från ena kanten ter sig 
som en meningslös slump från ett annat håll framstår som länk i en logisk 
ödeskedja. Två släkter kallades den första av Komedierna med all rätt, 
eftersom det genomgående motivet är fiendskapen mellan släkten Siedel 
och Ryglinge-ätten, Erik Janse och hans avkomlingar. Det är en under 
generationer vidmakthållen motsättning, jämförlig med den mellan Arn- 
bergar och Arnfeltar i En döds memoarer också däri, att båda släkterna 
ytterst är befryndade med varandra.1 Men inte nog härmed. Släktmaski
neriet i En döds memoarer är som bekant så till den grad invecklat, att 
man vid ett tillfälle finner mr Leonard Arnberg i Amerika, själv sonson 
till Fält-Arnberg, omgiven av ättlingar både till sin farfarsfars mördare, 
till den kapten Feurfield som hans farfar i sin tur låtit mörda samt till 
den dräng som var redskap för ogärningen. En lika otrolig konstellation 
uppträder sedan på Montsousonge. Leonard har vidare en oäkta son, som 
kallar sig Fält. I bokens epilog blir det denna skenbart ovidkommande 
person som övertar Jan Arnbergs släktgärning att mörda Mikael Arnfelt. 
Och nu Komedierna: Från den Jan Erse, som lever vid 1700-talets mitt, 
stammar genom sonen Erik de följande generationernas deltagare i släkt
fejden och genom sonen David dynastierna Rygelius och Rygell, kända 
från flera av Bergmans arbeten. Men därtill skjuter ätten ännu ett skott. 
Jan Erse har en yngsta son, eventuellt i vaggan bortbytt av en tattar- 
kvinna. Denne blir stamfar för släkten Storm. »De äro alla svarthåriga, 
Ryglingarna kunna de icke lida» (K1R, s. 30). Då och då skymtar även i 
fortsättningen denna familj, bosatt på Västerråda (stället kallas andra 
gånger Wästeråda och Västråda). »Klockskojare och hästskojare togo 
de emot, men nämndes ordet tattare blev det genast dråpslag» (s. 144). 
Flickan Hanna, som utövar en hemlig dragningskraft på Jan Erse hör 
dit och en gubbe nämnes även. I KnM blir denne, Västerrådafar, förtrogen 
åt Jörgen Siedel och hantlangare åt honom i fejden med Jan Erse, som 
han hatar. I sista akten på Carléns krog, då Siedel och Jan skall göra upp 
handgripligen, råkar den förre kalla den uppretade Västerrådafar för tat
tare. Det är en dödlig förolämpning, och det blir Jörgen Siedel som faller 
offer för galningens kniv. Fast det nu är bortglömt av läsaren och av de 
närvarande, är mördaren i sista hand en av ryglingarna. De reputerliga 
medlemmarna av släkten har ofta måttat dödshugget mot en Siedel — 
så den mellerste Jan mot både fru Beata och godsförvaltarn — men för att 
det äntligen skall utlösas, måste den utstötta släkt spillran bli redskap, 
här som i En döds memoarer. Tillfälligheten var förberedd i ett århund
rade.

Uppgörelsen i Carléns bondstuga är för övrigt inte den första konfronta
tionen av de tre släkterna Siedel-Storm-Ryglinge. Redan förut har en 
medlem av skoj arfamilj en stått emellan Jan Erse och Jörgen Siedel, näm
ligen den nyss omtalade flickan Hanna, som åtrås av båda. Hon represen
terar med sitt tattarblod den vildvuxna, primitiva naturen, och Jan Erse 
bekämpar våldsamt sin böjelse för henne. Han upplever sin kamp — 
den gäller hela hans själsliga hälsa — under föreställningen av att en gruv- 
kätting släpar honom dit han inte vill. Sin befrielse får han, då han dödar 
björnungen, den svaga, hjälplösa representanten för en fruktad ras. Det
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1 Jaensson, a. a., s. 225.
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är en ogärning (jfr Gudsfreden), men den hindra* Jan från att begå en 
ännu större oförrätt mot flickan, som han frälsar ur Jörgen Siedels våld 
utan att själv tillfoga någon skada.

Predestinationstanken i Bergmans 10-talsdiktning knyter sig företrädes
vis till det biologiska arvet. Släktegenskaperna bestämmer individernas 
handlande. I ätten Siedel är far och son alltid ovänner, de kan inte tåla 
varandra i livet, trots eller just därför att de är varandra så lika i de väsent
liga reaktionerna. Tjocke-Jörgens son är som tidigare nämnts den förste 
som är medveten och som lider av att vara en ärta lik de andra i skidan. 
Hans utbrytningsförsök, hans försök att bevara en ungdomlig integritet 
leder honom till sinnessjukdom och död. Faderns förtvivlade, nedbry
tande sorg över sonens bortgång är en av de episka drivkrafterna i KnM. 
Det förefaller, som om han icke räknade med sonen Arvid, som ju heller 
icke hör till Jörgen-kedjan. Men på bokens sista sidor får man en på
minnelse om hur släktarvet likväl bäres vidare i sin stereotypa form. Kort 
före sin död ser Jörgen Siedel för sitt inre öga den stora flata stenen, där 
hans stamfar brukat sitta och slå tärning med de förbipasserande. »Kär 
jag var gosse, tog far mig vid handen och förde mig dit. Där satt fader 
Joste, sade han, ensam och allena. Måtte allt ha varit en tjuvgubbe efter
som ingen kändes vid honom» (s. 214). Kär så Arvid Siedel far hem med 
faderns kista, pekar han för systern mot platsen för stamfaderns sten: 
»Se där, Ullan, den stora drivan. Därunder ligger fader Jostes sten. Ack, 
den gamle kanaljen, där han satt med sin raffellåda och spejade. Måtte 
ha varit en tjuvgubbe» (s. 238).

Det ligger i vidöppen dag, att detta problemkomplex, relationen mellan 
fäder och söner och frågan om arvet och personligheten, angått Hjalmar 
Bergman ytterst intimt. Men man kan också säga, att det tillhör hans 
släktled av borgerliga diktare. En rad av tiotalisterna tänker i dessa 
kategorier, den Sven Lidman som skrivit Silfverstååhlsromanerna och 
Blodsarv, den Gustaf Hellström som skrivit Snörmakare Lekholm får en 
idé och den Sigfrid Siwertz, som skrivit Selambs eller Ett brott. För
fattare som själva brutit sig väg upp ur de lägre samhällsklasserna, har 
varit vida mer upptagna av sin ursprungsmiljö än av sitt arv.

En utvidgning av tron på det oundvikliga släktsammanhanget är tan
ken att det förflutna — mera allmänt taget — hämnar sig på det närva
rande. Determinismen i KnM finner också detta argument. Det uttryckes 
i historien om hur magister Ekmarck lånar ihop sin teaterelegans från en 
mängd olika håll; i allmänhet är det därvid bortgångna personers klädes
plagg som han får överta. Flera gånger uppdyker nu den tanken hos honom, 
att de döda aristokraterna missunnar honom, uppkomlingen, hans fram
gångar och gör allt för att stäcka dem. Särskilt påpassad känner han sig, 
då han står på scenen: »Då stramar det, då är det någon som rycker honom 
i rocken. Fördöme mig, tänker magistern, ingen står bakom och likväl 
rycker det i fracken. Kan det vara de saligen avsomnade, som rycka i 
sina kläder? Tror I då, avundsamma dödingar, att det är kläderna som 
gör min lycka och ej den naturliga meriten?» (s. 116, jfr 123 och 223).

Ser man i Andreas Ekmarck först och främst den svikne älskaren, har 
han många olycksbroder och olyckssystrar i Komedierna. Det finns i 
raden av dessa böcker med deras myller av gestalter endast ett enda allt
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igenom lyckligt kärlekspar, och över det vilar enfaldens och ömklighetens 
sparsamma dager. Det är greveparet Battwyhl i DFr. Desto fler är de 
glädjelösa pliktäktenskapen och de gäckade kärleksdrömmarna. Sied- 
larnas hemförhållanden ligger nästan undantagslöst i den skugga, dit 
Bergman förvisar allt som inte intresserar honom. Han känner inte plik
ten att redovisa alla sidor av ett människoliv. Det underförstås, att 
äktenskapen inte betytt något positivt för dessa människor. Men då 
»Bruksförvaltarn» Jörgen Siedel ligger i fårkätten och inväntar vargarnas 
anlopp, berättar han för Jan Erse om den sommar, då han älskat Marie- 
Ulrique. Det är hans stora minne (K1R, s. 93). Den siste Jörgen Siedels 
liv är också bräddat av sviken kärlek. Om den just nämnde Jan Erse 
får man veta, att han var ordkarg och tungsint. »Kvinnor kom han aldrig 
när, och de menade, att han velat ha någon, som han icke kunnat få» (s. 82). 
De övriga Ryglingarna lever i olycka med sina kvinnor. Olof Aronsson 
blir svagsint, då fadern förhindrar hans giftermål med klockarens Klara. 
I stället övertar hans bror kvinnan, »och var kanske detta orsaken till 
hans tungsinne. I ungdomen lär hans håg ha stått till en annan. Men
prostinnen släppte honom ej, förrän han äktade K lara .-----------Jan levde
i sämja med sin hustru och dem emellan gick aldrig ett ont ord. Men 
någon ömhet var där icke» (s. 140).

Kärlekens sanna martyrer finner man emellertid i fru Gunhild och fru 
Barbro. Berättelserna om dem varierar ett favorittema hos Bergman: 
den späda kärleken går under för penningens, anseendets och konven
tionens förenade anlopp, och den ännu unga kvinnan överlåtes till den 
förmögne och girige gubben; prinsessan säljes till trollet. Det är väl över
ensstämmelsen i detta motiv, som förmått Bergman att sammanföra de 
två helt fristående berättelserna Fru Gunhild på Hviskingeholm och 
Dansen på Frötjärn i samma volym. Två vägar öppnar sig för den som 
inte får leva för eller i sin kärlek: den andliga döden — döden före döden 
— eller den fysiska döden. En döds memoarer vittnar redan med sin 
titel om att det första alternativet blivit Jan Arnbergs lott. Det är fru 
Gunhilds och — i en något avvikande skepnad — också magister Ek- 
marcks. Då han är på väg att dränka sig, heter det om honom: »Magistern 
var redan en död man, drunknad i den leda, som ett olyckligt och last
bart liv alstrar. Han var en kropp utan själ, en förpinad, uttröttad kropp. 
Yad han ännu ägde av vilja trådde oemotståndligt mot döden» (DFr, 
s. 208). Det måste tilläggas, att magisterns andliga upplösning — för 
övrigt icke svårare än att han i sinom tid kunde bli kyrkoherde i Ekersta 
och författa manuskriptet Dansen på Frötjärn — inte utan vidare kan 
sättas i samband med hans nederlag i kärleksstriden på Knutsmässo 
marknad. Slutet av boken därom låter oss icke skåda Ekmarck som en 
krossad man. Under hans dödsbetraktelser stiger dock minnet av en stor 
besvikelse fram för honom: »Någon hade givit mig ett löfte och brutit. 
Det hände mig förr och det hände mig sen. Men den gången grät jag så 
hiskligt» (s. 206). Kanske detta svek framför andra svek är just mamsell 
Lisa-Britas.

Rygell är inget odjur. Han har sårbara punkter, och han uppträder 
på sätt och vis juste hela tiden. Ändå överväger hans skrämmande egen
skaper därhän, att Barbros olycksöde ter sig särskilt grymt. Det är å 
andra sidan mer än i de andras fall ett självförvållat lidande: Barbro blev
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aldrig tvingad att gifta sig med bergmästarn utan hon offrade frivilligt 
sin lycka för den älskades skull eller om man så vill för sin stolthets skull. 
Fru Gunhild möter vi inte i valets ögonblick utan först aderton år efter det 
att hon inför Guds och prosten Books anlete begick den meneden att lova 
älska herr Abraham Lilja. Då vi lär känna henne, vid tiden för Judiths 
födelse, är hon redan märkt av sinnessjukdomen, en obotlig kluvenhet i 
själslivet, som livsomständigheterna väl försvårat men inte kan göras 
ansvariga för.

KnM ger däremot typexemplet på hur familjematerialismen krossar 
d.en unga fattiga kärleken. Det finns fröet till en hård och pockande 
ragata i mlle Norstedt — Ekmarck hör det i hennes röst och ser det på 
hennes mun (s. 147 f.) — men hade hon själv fått råda, skulle hon ändå 
inte valt den rike, fule, gamle greven i stället för token Ekmarck. Gubben 
kommer emellertid inte ensam med sitt frieri, det står kvinnor bakom 
honom, en hel svärm. Bergman har ett gott öga till manhaftiga äldre 
fruntimmer, och i denna bok har han mobiliserat en hel rad: rådmanskan, 
prostinnan, borgmästarinnan och rektorskan. De träter och intrigerar 
inbördes, men de är överens om att främja maktens och penningens sak 
på den ömkliga kärlekens bekostnad. Rektorskan spelar kopplerskans 
roll med bästa tänkbara samvete: »Men Albertina Wagnelius går raka 
vägen in i klädkammaren, tar Lisa-Brita om livet och för henne fram till 
greven» (s. 124).

Bergmans inställning till domprostinnan Hyltenius, Mor i Sutre, tante 
Rlittenschöld, Farmor och alla de övriga kraftgummorna är inte entydig. 
Uppenbart beundrar han hos dem denna egenskap som han själv och de 
gestalter som står honom närmast så komplett saknar: världsklokheten. 
Hans hjärta är hos martyrerna, men han kan inte hata härskarna. Han 
berövar inte de styrande kvinnorna andra förtjänster heller. Det är 
Albertina Wagnelius, som vårdar Anders Ekmarck efter det sista stora 
slagsmålet och som med brutal välvilja förespår honom framgång så 
småningom, »men först ska du slita. Slita ska du, slita ska du» (s. 237). 
Det är hon som vackrast karakteriserar Ekmarcks gärning att rädda den 
lilla Märta Janse från att bringas om livet av hennes fars fiender: »Den 
gången slogs du för Kristus, din hedning» (s. 237).

Men kvar står det oförlåtliga, sveket mot kärleken. Då magistern under 
assemblén håller sin f. d. älskade i sina armar för sista gången, undgår 
det inte att väcka rörelse, men Albertina Wagnelius »stoppar munnen full 
med pepparnötter och vänder de älskande ryggen» (s. 224). En enda 
människa vill eller vågar ackompagnera deras dans: »Fru Gunhild gör sig 
lös ifrån gubben Lilja. Mo, jo’, säger hon ivrigt. ’Skulle jag inte spela 
för dem som hålla av varann.?» (s. 222 f.) Det är alltså situationen: på 
den unga, för fattigdom bannlysta kärlekens sida står blott en makt, 
galenskapen. Bjärtare än med denna scen kunde inte Hjalmar Bergmans 
pessimistiska livsvisdom åskådliggöras.


