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kan och det litterära livet. Han gled under 1830-
talet allt längre vänsterut på den politiska skalan 
och kom att avlägsna sig från romantikerna. Svedje-
dal menar att detta tydligt kan avläsas i arkivmateri-
alet, även om det var mer eller mindre osynligt i de 
publicerade texterna. Almqvist levde länge ett slags 
dubbelliv, eftersom han var beroende av konserva-
tiva makthavare och inte ville förstöra sina chanser 
till befordran. Det går an blev den stora skandalen 
och den definitiva gränsmarkören i Almqvists för-
fattarliv. Efter den romanen var alla broar till de 
gamla vännerna raserade.

Svedjedal berättar om hur Almqvists planer för 
sitt författarskap såg ut från början och hur de så 
småningom förändrades genom sin egen innebo-
ende logik och genom mötet med läsarna. Han be-
rättar om hur Almqvist skaffade sig kritiker och 
uppmärksamhet, hur han kommenterade sina egna 
arbeten och kritiserade konkurrenternas, hur otro-
ligt produktiv han var, hur han inom några år hade 
skaffat sig erkännande i alla läger utan att därför 
någonsin slå sig till ro. Resonemanget är hela ti-
den stadigt förankrat i praktiska omständigheter 
som arbetsförhållanden, boende- och familjeför-
hållanden, inkomster, förlagsförhållanden och eko-
nomiska drivkrafter.

Texten är så medryckande att jag under läsning-
ens gång ibland kommer på mig själv med att nicka 
instämmande trots att Svedjedal ibland påstår sa-
ker som jag inte alls håller med honom om. Det 
handlar då som regel om textanalys och inte om 
litteratursociologi.

Ett exempel finns i det avsnitt som handlar om 
Drottningens juvelsmycke, en roman som bland an-
nat har blivit föremål för flera könsteoretiska läs-
ningar, vilket Svedjedal noterar men inte bryr sig 
om att redogöra för ordentligt. Han skriver så här 
om Tintomaras könsliga ambivalens: ”i vår tids ter-
mer skulle saken kunna uttryckas som att Tinto-
mara är kvinna till könet, androgyn till genus” (81). 
Men det stämmer ju inte alls. Tintomaras kön är 
lika ambivalent som hennes rolltagande i olika be-
gärsrelationer. ”Hon älskas som flicka av flera män 
och som pojke av flera kvinnor”, fortsätter Svedje-
dal, men så enkelt är det absolut inte. Ambivalen-
sen också vad gäller detta är en av de många detaljer 
som gör texten så oerhört spännande. Alla föräls-
kar sig i Tintomara vid ett tillfälle då de uppfattar 
henne som en representant för det egna könet, de 
känner igen sina känslor som just romantisk kärlek 
när de sedan ser henne som en representant för det 
motsatta könet och slutligen, när de varken vet ut 

eller in vad gäller Tintomaras kön och känslor, blir 
de helt förvirrade. Om man, som Svedjedal, inte vill 
se detta, blundar man helt enkelt för en stor del av 
romanens estetiska och tematiska rikedom.

Svedjedal skriver: ”Förhållandet mellan könen 
visar sig nämligen vara snarast en bisak i Tintoma-
ras ’androgynitet’, trots det stora intryck hon har 
gjort på eftervärlden som könsöverskridare. Hu-
vudsaken är istället förhållandet mellan människa 
och Gud.” (82) Det kanske inte låter så, men pas-
sagen är skarpt polemisk i förhållande till de köns-
teoretiska läsningar som exempelvis jag har presen-
terat, läsningar som Svedjedal inte gör rättvisa åt. 
Han menar att ”Tintomaras utmaning mot män-
niskors förutfattade meningar /är/ långt mer radi-
kal än att sätta ifråga uppfattningar om kön.” Men 
fanns det då något som var så mycket mer kontro-
versiellt än det? Det är ju uppenbarligen fortfa-
rande kontroversiellt. Romanens grundmönster, 
spelet med klyvnader och fördubblingar, omfat-
tar också skildringen av kön och sexualitet, me-
nar jag. Och på denna punkt är Almqvists roman 
unikt radikal.

Svedjedal uppfattar Tintomaragestalten som ett 
slags ”animal coeleste”, ett himmelskt djur, en var-
else som befinner sig bortom gott och ont och som 
har en ren blick på världen. Men den tolkningen är 
just en tolkning och om man fullt ut skulle accep-
tera den så skulle det få stora konsekvenser för sy-
nen på texten som helhet. Den uppmärksammar 
ju oskulden men förnekar arseniken, vilket är att 
bortse från en stor del av romanens motiv och tan-
kematerial, att helt enkelt göra Drottningens juvel-
smycke mindre intressant både estetiskt och idé-
mässigt.

Eva Borgström

Andrew Lincoln, Walter Scott and Modernity. Edin-
burgh University Press. Edinburgh 2007.

I Frans G. Bengtssons essäsamling Litteratörer och 
militärer (1929) ingår en smått panegyrisk text om 
Walter Scott. De berömmande synpunkterna är 
dock utpräglat tidsbundna, dessutom något tvety-
diga. Hos Bengtsson framstår Scott som älskvärd 
kåsör och berättare utan andra ambitioner än att 
roa sig och omgivningen för stunden. Romanerna 
påstås sakna budskap, deras författare är ”ingen be-
kännare, ingen profet, ingen martyr”. Liknande fö-
reställningar om den okomplicerade Scott kan vi 
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i äldre tid möta hos andra bedömare, exempelvis 
Henry James. Han hävdade att vi för att njuta av 
Scotts romaner under läsningen måste förhålla oss 
lika godtrogna som ”children at twilight”. Dimen-
sioner utöver de rent eskapistiska står inte att finna, 
Waverley var för James ”the novel irresponsible”. 
H.G. Wells menade att allt är entydigt och oförän-
derligt i Scotts litterära värld: ”He saw events the-
refore as a play of individualities in a rigid frame 
of values never more to be questioned or perma-
nently changed.”

Under sin livstid var Scott omåttligt populär, 
men med den realistiska samtidsromanens och 
framför allt modernismens genombrott försvann 
hans historiska romaner ur den litterära kanon. 
Under mer än ett århundrade har det varit vanligt 
att i handböcker och översikter nedlåtande presen-
tera honom som en litteraturhistorisk kuriositet. 
Inte sällan rör det sig om rena kriarättningar, där 
de påtalade ”felen” egentligen beror på att böck-
erna berättartekniskt och psykologiskt inte ser ut 
som om vore de skrivna av Henry James eller Jo-
seph Conrad.

Ringaktningen har säkerligen närts av otaliga 
förkortade ungdomsbearbetningar och romanti-
serande filmatiseringar.

En av de första som tog Scott på allvar var den ung-
erske marxisten Georg Lukács. I sitt klassiska ar-
bete från slutet av trettiotalet om den historiska 
romanen skriver han i ett långt kapitel kärleksfullt 
om den konservative författaren som i sina skild-
ringar av det förflutna visar på den ständiga kam-
pen mellan antagonistiska klasskrafter. Det blir lik-
som i Lukács bok om Balzac en variation på temat 
realismens, och den marxistiska historietolkning-
ens, seger.

Paradoxalt nog tar man bäst Scotts verk på all-
var genom att inte ta dem på allvar, det vill säga ge-
nom att inte förlita sig på författarens formulerade 
intentioner och resonörernas explicita uttalanden. 
En sådan tolkningsstrategi har blivit allt vanligare 
under senare decennier, och Andrew Lincoln (verk-
sam vid University of London) bekänner sig i sin 
bok Walter Scott and Modernity till en tradition av 
”sceptical critics”. Förvisso var Scott konservativ pa-
triot med antikvariska intressen, men Lincoln visar 
hur han samtidigt ironiskt ifrågasätter sina expli-
cita utsagor. Lincoln vill finna en implicit ideologi 
i romanerna, och han utgår från att författaren vid 
sitt skrivbord aldrig helt kan glömma sin samtid. 
Denna förmåga att aktualisera det förgångna bidrar 

också att förklara publikframgången: ”he was able 
to offer an imaginative space in which his contem-
poraries could encounter their own anxieties while 
appearing to escape from them.”

Scotts romaner kan enligt Lincoln läsas optimis-
tiskt eller pessimistiskt. Håller man sig till de expli-
cita utsagorna gör de ett ljust intryck; i allmänhet 
är de försedda med harmoniserande lyckliga slut 
där moderation och förnuft tycks segra. Lincoln 
intresserar sig dock för de mer kritiska eller des-
illusionerade tolkningsalternativen. Han menar 
att Scott väjer inför sina berättelsers konsekven-
ser, vilka blir tydliga först när texten konfronteras 
med frågor som författaren själv inte vågade formu-
lera. Exempelvis om romanen Redgauntlet konsta-
terar Lincoln att Scott förvisso uppmuntrar en op-
timistisk läsning, som dock inte är självklar: ”other 
aspects of the novel expose the limitations of this 
reading”. Det harmoniska inslaget i Scotts person 
och verk tonas ner genomgående, och han fram-
står därmed som mer motsägelsefull än han ville 
erkänna sig vara. Med en typisk formulering heter 
det om Scotts andra roman Guy Mannering: ”the 
narrator does not formally recognise the more chal-
lenging implications of his own narrative”.

Det metodiska problemet diskuteras aldrig av 
Lincoln, men han tycks närmast ansluta sig till 
Wolfgang Isers uppfattning att den litteraturve-
tenskapliga tolkningen bör utgå från en kunnig 
och uppmärksam idealläsare som därtill förmår till-
lämpa misstankens genomskådande hermeneutik. 
Lincoln menar att redan i Scotts livstid förekom 
reception av diametralt olikartat slag; några upp-
fattade romanerna som eskapistisk underhållning, 
andra såg nog de allegoriska konsekvenserna och 
parallellerna med samtida förhållanden. Självklart 
betraktar inte Lincoln sina analyser som slutgil-
tiga, de representerar snarare möjliga läsarter bland 
andra.

Frågan är om inte resonemanget kring Scotts 
dubbelhet och ständiga ambivalens kunde drivas än 
längre. Till och med de historiska romanernas on-
tologiska status kan tyckas avsiktligt tvetydig. Ed-
ward Waverley i den första romanen beskrivs ibland 
som en historisk person med existens utanför fik-
tionen, vi får då veta att han lämnat efter sig anteck-
ningar som Scott utnyttjat. Å andra sidan resonerar 
Scott i sin senare skrivna introduktion kring namn-
givningen och redovisar de intentioner som ledde 
till att huvudpersonen kom att döpas till Edward 
Waverley och inte något annat. I författarens egna 
noter (vidlyftiga men mycket roande) kan en del re-
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pliker och episoder betecknas som autentiska och 
anges vara hämtade ur historiska källor, medan de 
i andra fall tvärtom förklaras vara ”entirely imagi-
nary”. Olika läsperspektiv sanktioneras alltså, man 
är fri att uppfatta texterna som fantasi eller verklig-
het. Det får också till konsekvens att Waverley och 
dess efterföljare genremässigt låter sig betecknas 
som hybrid av roman och romanparodi.

Alla tider är brytningstider, så även decennierna 
efter Napoleonkrigen då Scotts romaner kom ut. 
Det var år av krig och revolutioner med genom-
gripande förändringar på det sociala och ekono-
miska området. Scott kunde bevittna hur de sista 
resterna av skotsk klanfeodalism gick under för 
att ersättas av tidig industrialism och kapitalism. 
Den orala kulturen marginaliseras, viktigare blir 
det tryckta ordet som förmedlas av bokförlag och 
press. På det politiska området växer parlamentets 
och partiernas betydelse på bekostnad av kunga-
makt och aristokrati. Detta är ämnet för Lincolns 
bok, hur Scotts möte med sin tids modernitet kom-
mer till uttryck i hans historiska romaner. Axioma-
tiskt ser Lincoln ”the condition of modernity as 
Scott’s deepest concern”.

Scott befinnes av honom vara motsägelsefull, 
gammalt och nytt möts hela tiden i dialog. Med 
förkärlek ställer han status quo mot ett hot om för-
ändring; uppror, krig, invasion. Romanerna får dy-
namik och spänning av dessa konflikter mellan his-
toriens vinnare och förlorare. Scott ser framstegens 
fördelar men också deras pris, det föråldrade älskar 
han nostalgiskt men inser att det måste bort i ut-
vecklingens namn. Författaren söker en försoning 
mellan det murkna gamla och omogna nya (för att 
anspela på Tegnérs magisterepilog), och han vet att 
kompromissen blir möjlig först med erkännandet 
att det finns olika men berättigade uppfattningar 
om rätt och sanning. Slottsegendomen Abbotsford 
kan uppfattas som metafor för hela författarskapet; 
där installerades en bard från högländerna och äga-
ren uppträdde som gammaldags sentimental pat-
riark gentemot de underlydande. På samma gång 
vurmade han för moderna jordbruksmetoder och 
senaste teknik på egendomen. Walter Scotts skif-
tande roller i offentligheten vittnar om att Skott-
land var inne i en snabb moderniseringsprocess; 
”the Laird of Abbotsford” var inte bara traditionell 
jordägare utan också ”an entrepreneur, man of let-
ters, Edinburgh advocate, sheriff depute”.

Lincoln är en subtil och uppslagsrik texttolkare, 
som gärna fördjupar sig i tidigare förbisedda epi-

soder och bipersoner. I hans skarpsinniga bok blir 
Scott en mer sammansatt och komplicerad förfat-
tare än i äldre biografier och översikter. Här fram-
träder en berättare som alls inte är ideologiskt trygg 
och entydig, tvärtom en relativist som ständigt prö-
var och omprövar tidens ödesfrågor. Han är tillba-
kablickande romantiker men också moderat upp-
lysningsman och försiktig utvecklingsoptimist. 
Här och var kan jag tycka att Lincoln driver tesen 
om samtidens ständiga närvaro i de historiska ro-
manerna väl långt. Måhända är det något långsökt 
att tolka tornerspelens ceremoniel i Ivanhoe som 
parallell till politiska manifestationer på 1810-talet. 
Borgarföraktet i Waverley beror enligt Lincoln på 
att i Scotts samtid kom hotet mot ordningen inte 
från högländerna utan från de presbyterianska låg-
länderna. Själv skulle jag snarare vilja se attityden 
som litterär kliché och uttryck för romantikens 
dikotomi fantasifulla diktare och snöda filistrar. 
Detta är dock endast detaljinvändningar mot en 
studie som i sin helhet faktiskt lyckas skänka nya 
dimensioner åt bilden av ett gammalt och ofta om-
skrivet författarskap. Scott blir helt enkelt en bättre 
och mer läsvärd författare genom denna studie, och 
det måste betecknas som ett högt betyg.

Lincoln har valt att närmare analysera de episka 
dikterna samt åtta av romanerna. Eftersom bryt-
ningen mellan det skotska och engelska genom-
gående får representera konfrontationen mellan 
gammalt och nytt ingår inte mästerverket Quen-
tin Durward i materialet. Romanen utspelas ju i 
1400-talets Frankrike och innehåller ett magni-
fikt skurkporträtt av kung Ludvig XI. (Enligt Frans 
G. Bengtssons entusiastiska omdöme är Quentin 
Durward ”en av de mest fulländade böcker som 
existera, och det är en gåta att många människor 
kunna framleva sitt liv utan att upprepade gånger 
läsa igenom den.”) Däremot dröjer Lincoln för-
stås vid Waverley och dess skildring av ätten Stu-
arts sista försök att åter erövra den brittiska kro-
nan. I Scotts roman är ledaren Bonnie Prince Char-
lie (”The Chevalier”) fortfarande ung, en charme-
rande men världsfrånvänd representant för obso-
leta riddarideal. I Sven Delblancs Kastrater (1975) 
har han blivit åldrad och försupen cyniker, med 
makt endast över det trogna tjänstefolk som han ty-
ranniserar. Namnet Fergus Mac-Ivor för hans sista 
följeslagare från högländerna har Delblanc med en 
litteraturhistorisk blinkning lånat från en motsva-
rande person i Waverley. Det illa förberedda upp-
rorsförsöket krossades 1746 vid Culloden i norra 
Skottland, och på frågan vem som var den egentlige 
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segraren i detta fältslag låter Delblanc tronpreten-
denten Stuart ge ett svar som nog den desillusione-
rade Scott kunde ha skänkt sitt instämmande: ”den 
som vann var Börsen i London”.

I vällovligt syfte att påvisa Scotts aktualitet drar 
Lincoln gärna moderna paralleller, som ofta men 
inte alltid har sina poänger. Att skänka Scott status 
med postmodernismens hjälp är föga meningsfullt, 
däremot ligger det en hel del i jämförelsen mellan 
hans romaner och nutida så kallade sannings- eller 
försoningskommissioner som inrättats exempelvis 
i Sydafrika för att i kompromissens anda skapa na-
tionella berättelser byggda på ett kollektivt minne. 
Lincoln jämför också på ett intressant sätt mötet 
mellan västerland och orient i korstågsromanen 
The Talisman med moderna konflikter. Globalise-
ringen aktualiseras i avsnittet om Rob Roy, en ro-
man som enligt denna tolkning utgör en resa både 
till det förgångna och till framtiden. I relationerna 
mellan England och Skottland i början av 1700-
talet förebådas sålunda förhållandet mellan cen-
tralmakten och de folk som kom att ingå i det brit-
tiska imperiet.

Den viktigaste parallellen till vår tid består väl i 
att Walter Scott förkroppsligar något av det bästa 
i västerländsk tradition, numera viktigare än nå-
gonsin. Han var en övertygad skeptiker som insåg 
farorna av all politisk ortodoxi och religiös funda-
mentalism. Tolerans var hans högsta ideal, olika 
åsikter och synsätt måste få komma till tals. Han 
kunde skriva underhållande men var också en för-
fattare som ville förmedla ett angeläget budskap till 
läsarna. Det inslaget i hans livsverk görs all rättvisa 
i Andrew Lincolns bok.

Conny Svensson

Eva Borgström, Kärlekshistoria. Begär mellan kvin-
nor i 1800-talets litteratur. Kabusa böcker. Göte-
borg 2008.

Martha, en spenslig ung flicka med långa gula flä-
tor uttrycker passionerat sin kärlek för den något 
äldre, tjusiga Edith som strax skall gifta sig med den 
man hon älskar. Det är med andra ord upplagt för 
en sorglig kärlekshistoria som vi alla stött på ota-
liga gånger men ändå inte: ”Jag frågade inte om du 
var en man eller en kvinna, Edith, när jag såg dig 
första gången. Du blev mig strax kärast av alla; jag 
kommer aldrig kunna älska andra, om det så är na-
turligt eller onaturligt!”

Historien om Marthas olyckliga kärlek till Edith 
berättas av den danska författaren Vilhelmine 
Zahle (1868–1940). Romanen heter Ogsaa en kær-
lighedshistorie (1890), utkom i svensk översättning 
2006 och kallas av Eva Borgström, pionjär inom 
queerforskningen i Sverige, för Nordens första les-
biska roman. Det är just detta ”men ändå inte” som 
Borgström kan sägas vrida och vända på i sin stu-
die. En central utgångspunkt är det hon kallar för 
”frånnärvaron” i den litteratur hon studerar; den 
samkönade kärleken uttrycks bara undantagsvis 
så explicit som i Zahles roman. I de flesta fall får 
Borgström gå på jakt som den värsta detektiv ef-
ter osynliga spår, undanträngd erotik – tolka blos-
sande röda kinder och trånande blickar som even-
tuella utbrott av detta så förment skamliga, krimi-
nella, perverterade och syndiga: kärleken mellan 
två kvinnor.

Studien är kronologiskt upplagd: Kapitlet ”Den 
äldre tiden” behandlar Fredrika Bremer och Carl 
Jonas Love Almqvist, ”Två pionjärer” tar upp Ma-
thilda Roos och ovan nämnda Zahle och i ”Den 
nya tiden” diskuteras August Strindberg och Ellen 
Key. Tack vare kronologin kan Borgström finna 
vissa likheter och skillnader samt en förändring 
över tid i gestaltningen av den samkönade kärleken, 
från Almqvists mer underfundiga, spirituella med 
skönlitterära och pornografiska referenser tryffe-
rade erotiska elegans, till Strindbergs uttalade kvin-
nohat och skräck och fascination för kvinnors ge-
menskap, vänskap och kärlek. Jag tycker dock att 
hon hade kunnat sätta iakttagelserna hon gör i de 
skilda avsnitten mer i spel med och mot varandra 
för att utveckla sina analyser. Jag återkommer till 
detta nedan.

I inledningen skriver Borgström att det visserli-
gen finns många berättelser om nära relationer mel-
lan kvinnor men problemet är hur man ska tolka 
dessa. Den samkönade kärleken var inte bara skam-
belagd utan även kriminaliserad, vilket självfallet 
gjorde det svårt eller omöjligt att skildra den allt-
för tydligt. Likaså är det begynnande 1800-talet 
den romantiska vänskapens tid. Det var accepta-
belt och vanligt under hela 1800-talet och en bit 
in på 1900-talet, inte bara att kvinnor levde till-
sammans under äktenskapsliknande former, utan 
även att de tilltalade varandra intimt och innerligt 
– ett tilltal som idag skulle signalera sexualitet och 
erotik. Var går då gränsen mellan det ena (sex) och 
det andra (nära vänskap)? I de flesta fall är det nog 
omöjligt att veta säkert vad individer faktiskt hade 
för sig i sängkammaren men nu är det litteraturve-




