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Varför skall man läsa Robert Louis Stevensons Skattkammarön, en eskapistisk pojkdröm som 

tar alldeles för lätt på frågor om liv och död? Tänk på scenen där Jim Hawkins jagas i 

Hispaniolas rigg. Piraten Israel Hands klättrar uppför vevlingarna med dolken mellan 

tänderna. Till sist skjuter Jim i självförsvar sin lömske fiende som störtar i havet. Scenen är en 

populärkulturell klassiker, sublimt spännande men också en tragisk vittnesbörd om det 

viktorianska Englands förväntningar på gossars blodiga vuxenblivande. På liknande sätt är 

romanens helt kvinnobefriade värld en nedslående påminnelse om epokens könsförtryck, 

precis som teckningen av de bestialiska sjörövarna återspeglar skräcken för samhällets 

svårstyrda underklass. 

 Ändå läser jag glatt om romanen då och då. 

 Boken hör till kanon, vilket är helt rimligt redan av det skälet att så mycket i 

dagens berättande bygger på 1800-talets äventyrsromaner.  Den tvetydige kapten Jack 

Sparrow i Pirates of the Caribbean är inte tänkbar utan anfäder som Long John Silver, och 

Pippi Långstrumps frihetsdrömmar har växt på piratlitteraturens öde öar. Nästan alla 

tevefostrade svenskar minns hur hon till Tommy och Annikas förskräckelse dansar kring 

elden och sjunger: ”Femton gastar på död mans kista / hej å  hå och en flaska med rom / 

Femton mackor uti min kista / måste jag ha för min mage är tom.” Modern, småironisk svensk 

barnbokskultur möter viktoriansk äventyrsromantik. Men Astrid Lindgrens genomskådande 

parodi är otänkbar utan styrkan i skildringen av sjörövaren Billy Bones i Skattkammaröns 

formidabla första kapitel. När den försupne piraten tar in på gästgiveriet ”Admiral Benbow”  

startar ett maskineri av skräck, förväntan och förändring. Och frågorna är mer brännade än 

limpmackor till lunch: “Fifteen men on The Dead Man’s Chest / Yo-ho-ho, and a bottle of 

rum! / Drink and the devil had done for the rest /Yo-ho-ho, and a bottle of rum!” 

 Det bråkas mycket om kanon, ofta utifrån en idealistisk hållning som – tycker 

jag – missar en grundläggande poäng. Man kappas om att hitta verk som borde få vara med på 

grund av sina kvaliteter på det ena eller andra området. Men alltför ofta kvarstår idén om att 

kanon skall vara fostrande och nyttig. Tänk om det är tvärtom. Tänk om överlevnadsförmågan 

bygger på de intressanta verkens ovilja att vara lydiga. Bra litteraturpedagogik bygger i sin tur 

på detta. Kanon handlar inte om harmlös ponnyridning. (Ett varv för 50 kronor. Hjälm 

obligatorisk.) Möjligen handlar det om barbackaturer i stenig terräng. Men lita aldrig på 

hästen. 



 En annan vanlig inställning är helt enkelt: ”Bort med kanon!” Det enkla svaret 

är att det i en alltmer fragmentariserad och individualiserad värld finns behov av 

gemensamma utgångspunkter och diskussionsämnen. Det är bättre att hamna i gräl om 

Raskolnikov än att aldrig ana att Brott och straff kan beröra. Vi behöver inte bara GPS:n som 

snabbt tar oss från A till B utan också översiktskartor med mystiska  X och texten ”Bulk of 

treasure here.” 

 Åter till min sommarläsning. Vad lär jag mig av Skattkammarön – eller snarare 

– bildar den mig? För det första aktualiseras eviga teman. Unge Hawkins tvingas exempelvis 

att lämna föräldrahemmet, och att uppbrottets tragik döljs under äventyrets rosiga 

förväntningar minskar inte kraften. 

 Stevenson lär mig dessutom ett och annat om den skarpa verklighetsskildringen 

suggestiva kraft. Läsaren ser verkligen Hispaniola, ön och de lurviga piraterna. Upplevelsen 

har filmens och televisionens påtaglighet. Fiktion blir verklighet, och människorna i våra 

drömmar kan numera vara påtagligare än grannen i huset bredvid. Detta väcker etiska frågor. 

Den konstnärliga realismen är ett av vår kulturkrets finurligaste påverkansmedel. 

 För det tredje. Stilen i romanen är briljant. Stevenson har själv skrivit om det 

stilistiska hantverkets betydelse, och i Skattkammarön blandar han till en perfekt cocktail av 

rytm, magiskt sjöspråk och muntlig berättarkonst. Den läraktiga kan lyssna efter andningen i 

texten och samtidigt fundera över att en stil avpassad för 1880-talsläsare fortfarande bär. 

 Till sist människoskildringen. Stevenson har avslöjat sin förtjusning i den 

enbente Long John Silver. Hispaniolas kock är en mordisk myterist av det värre slaget, men 

samtidigt romanens odiskutable huvudperson. Nog är det bildande att reflektera över hur 

sympatisk denne ärkebandit är, och hur glad man blir att han undgår de andra piraternas öde. 

 Hela romanen andas äventyrslysten verklighetsflykt. Men intressant nog 

punkteras drömmen i romanens allra sista stycke. Jim Hawkins anförtror oss att han aldrig 

någonsin vill återvända till den fördömda ön. Hans värsta mardröm är att vara tillbaka, höra 

bränningarna dåna mot stränderna samtidigt som Long Johns tvåhundraåriga papegoja gällt 

skriker i hans öra: ”Piastrar! Piastrar!” 


