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1.0 INLEDNING 

”När Carl Jonas Love Almqvist 1839 utgav Det går an, kastade han därmed ut en 

brandfackla, som orsakade en debatt om äktenskapet, vartill ingen tidigare motsvarighet 

funnits i vårt land”.
1
 Den hätska debatten och efterspelet efter publiceringen av romanen kom 

att kallas för »Det-går-an-striden«.
2
 Hans roman var oerhört kontroversiell för sin samtid, 

vilket resulterade i att hela etablissemanget vände honom ryggen. Många framstående 

författare, bl.a. Snellman, Silverstolpe och Palmblad, gick till hårt angrepp mot romanen och 

skrev egna fortsättningar där gestalterna går dystra öden tillmötes.
3
 Enstaka röster höjdes till 

Almqvist försvar men de flesta av hans vänner tog avstånd från honom. Även Domkapitlet i 

Uppsala förfärades över prästen Almqvists författarproduktion och höll ett förhör med honom 

om hans äktenskapssyn, med anledning av utgivningarna av verken Majram (1839) och Det 

går an (1839). Almqvist lyckades med att lugna Domkapitlet på ett någorlunda övertygande 

sätt men kyrkan var efter händelserna misstrogen mot hans renlärighet.
4
  

Anledningen till den hysteri som uppstod i samband med publiceringen är framför allt 

att Almqvist i Det går an opponerade sig mot den rådande konservativa kristna 

äktenskapsuppfattningen. Hela debatten om verkets dåtida radikala budskap och dess 

samhällskritiska tendens har många gånger överskuggat verkets estetiska och konstnärliga 

kvalifikationer. Och estetiskt, har fokus traditionellt legat på de realistiska dragen, där 

romanen ses som kulminationen i hans realistiska produktion. Jag å andra sidan menar att 

Almqvist inte fullt ut tog klivet över till den realistiska genren; den ena foten blev kvar i den 

romantiska konststilen. Det finns många stilistiska drag och skildringar i romanen som pekar 

på att Almqvists romantiska förflutna lever kvar i större utsträckning än vad som framkommer 

i många handböcker. Att handböckerna prompt genrestämplar verket som realistiskt, när det 

finns så mycket spår av romantik i den, är något som jag vill problematisera i denna uppsats 

genom att belysa hur mycket symbolik litteraturforskare har funnit i verket.  

I denna uppsats kommer jag föra en kritisk analytisk genomgång av forskarnas 

tolkningar av symboliken, där jag i den avslutande diskussionen kommer återanknyta till dess 

genreplacering och föra en diskussion kring det med utgångspunkt i avhandlingen.  

 

 

                                                           
1
 Hellsten (1951), s 13. 

2
 Hellsten (1951), passim. 

3
 Vinge (1997), s 102f. 

4
 Vinge (1997), s 102f. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Litteraturvetenskapens grundfråga är, enligt Anders Palm: vad betyder texten?
5
 För att förstå 

litteratur krävs det tolkning och bara den text som är tolkad är förstådd.
6
 Denna uppsats syftar 

till att undersöka hur litteraturforskare har tolkat symboliken i Det går an.  

Varje möte mellan texten Det går an och varje unik forskare ger upphov till olika 

tolkningar, därför att alla forskare har upplevt texten på olika sätt. Tolkningarna kan vara 

likartade men det kommer alltid finnas skillnader, eftersom forskarna har olika repertoarer 

d.v.s. de har olika intresseområden, kunskapsbagage etc. och dessutom skiljer sig deras 

tolkningar beroende på vilken metod de använder eller ur vilket perspektiv de tillämpar på 

verket. Min ambition är inte, att genom undersökningen utse eller framhäva någon forskare 

som har den mest rimliga tolkningen av symboliken. Varje forskare presenterar sin tolkning 

på verket, utifrån olika perspektiv, med olika repertoarer, där avvikande tolkningar inte 

behöver strida mot varandra, utan kan komplettera varandra till en syntes av samtliga 

tolkningar. Jag kommer i denna uppsats föra en kritisk analytisk genomgång av dessa 

tolkningar av symboliken. Jag kommer även att undersöka vilka tendenser det finns i 

tolkningarna. 

Mina konkreta frågeställningar är: 

* Hur har litteraturforskare tolkat symboliken i verket? 

*Vilka tendenser finns det i tolkningarna? 

1.2 Urval och metod 

Det finns en otroligt stor mängd sekundärlitteratur som berör Almqvists författarskap; och en 

avsevärd andel av dessa berör Det går an, som är ett av Almqvist mest undersökta verk. För 

att inte drunkna i sekundärlitteratur har jag begränsat min undersökning.  Jag har valt att utgå 

från en forskningsöversikt som Johan Svedjedal har sammanställt i förordet till den senaste 

textkritiska utgåvan av 1838 års version av Det går an i Almqvist Samlade skrifter.
7
 Det är 

ingen fullständig översikt över all forskning som berör Det går an, utan Svedjedal har endast 

tagit med den forskning som han anser vara viktig och betydelsefull. Med utgångspunkt i 

denna forskningsöversikt har jag sovrat ut den forskningen som berör symboliken i verket. I 

                                                           
5
 Palm (1998), s 156. 

6
 Palm (1998), s 158. 

7
 Litteraturbanken (www), 

http://litteraturbanken.se/#!forfattare/AlmqvistCJL/titlar/SamladeVerk21/sida/1/etext. Hämtat 9 maj 2012. 
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översikten fann jag sju studier som var intressanta för denna uppsats och efter egna sökningar 

fann jag till ytterligare en studie som berörde symboliken.  

I mitt urval av forskning som rört symboliken, har jag valt ut det som forskaren själv har 

angivit som symbolik i sin forskning. De flesta forskare har haft ett avsnitt eller en del i sina 

avhandlingar, där »symbolik«, »symboliska tendenser« och liknande, förekommit i rubriken 

eller titeln. Forskarnas symboliktolkningar kommer jag att presentera i avhandlingsavsnittet, 

där jag kommer förhålla mig kritiskt till forskningen. Jag kommer ge kommentarer till 

forskningen, där det kommer framgå huruvida jag anser tolkningen är rimlig eller inte. I 

avslutningsdelen kommer jag att göra en sammanfattning av vad jag kommit fram till och 

peka på vilka tendenser det finns i symbolikforskningen av Det går an.  

1.3 Avgränsningar 

En svårighet med att studera Det går an är att det finns flera olika versioner av verket, där 

forskare refererar till olika versioner. Jag ska i detta avsnitt göra en kort redogörelse över de 

mest betydande versionerna som existerar. Under Almqvists liv fanns det tre versioner av 

verket Det går an. Johan Svedjedal som har studerat de olika versionernas framväxt i 

Almqvists Det går an och konsten att överleva hävdar att de tre versionerna är typiska steg i 

berättelsens utveckling.
8
 Den första versionen från 1838 kallar Svedjedal för Almqvists 

ursprungliga intentioner. Texten är i stort sett opåverkad från yttre inblandning och är skapad 

såsom Almqvists ursprungligen hade tänkt sig. Jämförelsevis med den andra versionen från 

1839 så är den stilistiskt mycket slängigare och innehåller många talspråkliga inslag och 

svordomar. Men på inrådan av hans vänner så makulerades utgivningen, därför att de befarade 

att berättelsens radikala budskap kunde riskera Almqvists chanser till att få en professurtjänst 

i Lund som han sökte.
9
 Den andra upplagan som publicerades av L.J. Hiertas Förlag 1839 var 

den som mötte allmänheten. Novellen hade nu genomgått en stor revidering där ändringar 

hade genomförts på ungefär 400 ställen.
10

 Förklaringen till ändringarna, där många ändringar 

bestod i att rensa bort felaktigheter och slarv, var förmodligen för att göra det lättare för 

honom att få en tjänst på den Norbergska språkprofessuren i Lund.
11

 Men även för att försöka 

mildra chockverkan genom att tona ner provokativa talspråkliga inslag.
12

 

                                                           
8
 Svedjedal (1989), s 11. 

9
 Svedjedal (1989), s 11f. 

10
 Svedjedal (1989), s 12f. 

11
 Svedjedal (1989), s13. 

12
 Svedjedal (1989), s 13. 
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Den tredje versionen kom ut 1850 på Simon Magnus förlag och skillnaderna mellan den 

andra och tredje versionen är inte lika stora som mellan den första och den andra. Förutom att 

ingressen ströks och interpunktering och kursivering korrigerades, så gjordes det påtagliga 

förändringar på ungefär 50 ställen.
13

 

Fram tills idag har Det går an utkommit i ungefär 80 olika utgåvor. En betydande 

version under förra århundradet var framför allt versionen som ingick i Almqvists Samlade 

skrifter XVI utgivna under redaktion av Fredrik Böök. Det var Algot Werin som ansvarade för 

publiceringen av Det går an, där han utgick från 1850 års edition. Anmärkningsvärt är att 

Werin själv gjorde ändringar i texten, förvisso endast på detaljnivå med motiveringen att det 

förmodligen var tryckfel.
14

 Men hur som helst så har många senare analyser på novellen utgått 

från Werins bidrag till Samlade skrifterXVI. Det är visserligen inga drastiska förändringar 

mellan 1839 års och 1850 års upplaga, men det kvarstår ändå att det finns signifikanta 

ändringar som kan ha betydelse för analyser av novellen. 

Under 1980-talet började Svenska Vitterhetssamfundet i samarbete med 

Almqvistsällskapet planera för ett omfattande projekt med att på nytt ge ut Almqvists 

Samlade skrifter textkritiskt. Resultatet blev att en ny textkritisk edition av Det går ans tre 

versioner som utgavs 1993. De texterna finns numera tillgängliga på internet.
15

 

Eftersom merparten av alla avhandlingar som behandlas i denna uppsats utgår från 

Bööks Samlade skrifter XVI, kommer även jag att referera till den utgåvan de gångerna då jag 

citerar Det går an i kommentarerna och i referaten. 

2.0 BAKGRUND 

2.1 Symbolik 

Symbol är ett mångtydigt begrepp; jag ska i detta avsnitt klargöra vad som menas med symbol 

och symbolik. Ursprungligen var symbolik en äldre teologisk vetenskap om studiet av 

symboler som uppstod runt 1500-talet.
16

 I de flesta religioner förekommer symboliska 

uttryckssätt, bilder, föremål, sakramentala handlingar, etc. som medel för att åskådliggöra och 

förkroppsliga det transcendenta (något som ligger bortom den empiriska sinnevärlden),
17

 och 

eftersom symboliska inslag är öppna för tolkning uppstod denna vetenskap för att mer 

djupgående studera symbolerna. Genom tiderna har intresset för symbolstudier vidgats och 

                                                           
13

 Svedjedal (1989), s 15. 
14

 Svedjedal (1989), s32f. 
15

Litteraturbanken (www), http://litteraturbanken.se/#!start. Hämtat 9 maj 2012. 
16

Nationalencyklopedin (www), http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/symbolik. Hämtat 9 maj 2012. 
17

 Nationalencyklopedin (www), http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/symbol. Hämtat 9 maj 2012. 



7 
 

blivit mer omfattande; och bruket av symboler fick en rejäl renässans under romantiken. Till 

skillnad från vanliga konventionella symboler där symbolen står som en representant för 

något, strävade romantikerna efter, att genom bruket av symboler förmedla en djupare insikt i 

tillvarons väsen än vad diskursiva framställningar förmår; framför allt natursymboler fick en 

framträdande plats. ”Natursymbolen blev en förmedlande länk mellan det yttre och inre, 

mellan fysiskt och metafysiskt, mellan jordiskt och himmelskt, mellan det individuella och 

universella”.
18

  

2.2 Carl Jonas Love Almqvist 

Almqvist anses inom litteratursammanhang som en av Sveriges främsta romantiker, även om 

delar av hans produktion betraktas som realistiska. Att hans författarskap återutges i en ny 

textkritisk nationalutgåva, något som bara Strindberg tidigare förunnats, vittnar om hans 

storhet inom svensk litteratur. Jag ska i detta avsnitt ge kort bakgrundsinformation om 

författarskapet, där fokus kommer ligga på hans utveckling från romantiker till realist.  

Almqvist började producera verk under 1810-talet och ända fram till 1830-talet är hans 

verk utpräglat romantiska. Till skillnad mot andra romantiska författare föredrog Almqvist att 

skriva i prosa som uttrycksmedel och hans mest framstående verk är i prosaform. Men han 

experimenterade mycket med genrer och provade och blandade dem fritt. Drottningens 

juvelsmycke (1834) är ett bra exempel på hans experimentalitet; den är en blandning av 

brevroman, episk prosa, dramatiska dialogavsnitt, lyriska partier och dessutom finns det 

musikala stycken i verket i notskrift.  

Under andra hälften av 1830-talet sker en viss förskjutning bort från romantiska ideal, 

till en produktion som mer hade inslag av realism och liberalism. En viktig vändpunkt i 

Almqvists förändrade litterära produktion var uppsatsen ”Poesi och politik” (1839), där han 

proklamerar sina nya konstnärliga ståndpunkter. I uppsatsen gör Almqvist en grundläggande 

skillnad mellan två olika sorters poesi: »poesi i blott ord« och »poesi i sak«.
19

 Han kopplar 

ihop poesi och politik, där han menar att såsom folket begär sanning i politiken, ska folket 

kräva ett sant innehåll i poesin; han förespråkar även att poeterna ska behandla aktuella 

samhällsproblem, där poesin ska tjäna som språkrör för olika åsikter.
20

 ”Sken och form har i 

många fall varit en poetisk mask, som dolt ett saklöst innehåll; men nu bebådas inom såväl 

                                                           
18

 Algulin & Olsson (2009), s 179f. 
19

 Romberg (1993), s 154. 
20

 Romberg (1993), s 154. Se även: Algulin & Olsson (2009), s 230. 
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politik som estetik »maskeradens slut-timma.«”
21

Almqvist tog även avstånd från romantikens 

bildtänkande i uppsatsen, där han föraktade det oupphörliga representerandet (liknelserna, 

allegorierna, symboliken).
22

 Men trots hans litterära omdaning finns det spår av den 

romantiska stilen i hans senare produktion. Almqvists litterära omställning resulterade i ett 

intresse för realistiska folklivsskildringar, där Det går an blev det mest framstående verket. 

2.3 Det går an 

Fabeln är simpel: En ung man träffar en ung kvinna på en ångbåtsresa mellan Stockholm och 

Arboga och vidare med häst och vagn till Lidköping. Under resan förälskar de sig i varandra. 

Istället för att ingå i ett äktenskap, beslutar de att leva i ett jämlikt äktenskap utan formell 

vigsel med separata egendomar. Berättelsen avslutas med att kvinnan frågar mannen om detta 

går an? Mannen svarar: det går an, därav verkets titel. Romantiden spänner över en vecka och 

miljöerna är ständigt skiftande. 

Förutom några få bikaraktärer är persongalleriet begränsat till kvinnan och mannen som 

heter Sara och Albert. Läsaren får följa med i dem i deras romans, där de till slut börjar 

diskutera kvinnans ställning och äktenskapet i allmänhet. Det är genom Sara som Almqvist 

utlägger sina liberala samlevnadsformer där Sara förespråkar en fri förbindelse mellan man 

och kvinna där de inte är bundna i ett äktenskap och med olika hem och åtskild ekonomi. Ett 

ytterligare problem som berörs är den ogifta kvinnans ställning i det dåtida samhället, där hon 

rent juridiskt var omyndig och underordnad mannen; och därutöver hade hon stora svårigheter 

att självständigt idka handelsverksamhet utan manligt förmyndarskap.
23

 Sara som är 

glasmästare i romanen, har en relativt fri ställning i romanen eftersom hennes gifta mor (änka) 

fungerar som hennes förmyndare, vilket medgör att hon självständigt kan bedriva sin 

affärsverksamhet. Men modern står nära inför döden vilket medför att Sara kommer ställas 

inför ett ultimatum, där hon måste ingå äktenskap för att kunna fortsätta bedriva sitt 

hantverksyrke, men samtidigt är hon emot äktenskapet eftersom hennes friheter berövas då. 

Det är mot dessa orättvisor som Sara fungerar som en reformator i romanen. 

Det går an anses vara ett utpräglat realistiskt verk. Dels eftersom Almqvist strävade 

efter att trovärdigt efterlikna världen; verket kan läsas som ett resereportage, där alla miljöer 

är noggrant skildrade som om de skulle vara hämtade ur den verkliga världen. Även 

karaktärerna och berättelsen är typiskt realistiska, då de är helt vanliga människor i en ganska 

                                                           
21

 Romberg (1993), s 154. 
22

 Algulin & Olsson (2009), s 230. 
23

 Westman-Berg (1962), s 233ff. 
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vardaglig händelse; de är på resa från Stockholm till Lidköping. Det går också klassificera Det 

går an som ett liberalistiskt verk, där Sara och Albert representerar den nya framväxande 

medelklassen som kämpade för frigörelse. 

Med etiketten »realistisk-liberalistisk roman« på Det går an och med utgångspunkt i 

uppsatsen ”Poesi och Politik”, där Almqvist tar avstånd från romantikens symbolspråk, är det 

märkligt att många litteraturforskare läser och tolkar symbolik i verket, som är karakteristiskt 

för romantisk litteratur. Det finns många symboler i verket som litteraturforskarna har 

intresserat sig för: bl.a. ångbåten, glas, speglar, cigarrer, ringar, diamant etc. Per Olov Svedner 

menar att Almqvist i Det går an utgår från en romantisk estetik, där den triviala verkligheten 

fungerade som en symbol för idéer och visioner.
24

 Vidare menar Svedner att Almqvist 

strävade efter realism och verklighetsillusion, men hade en tendens till att lägga in symboliska 

drag i verklighetsbilden.
25

  

3.0 AVHANDLING 

3.1 Fredrik Böök, ”Ångbåten Yngve Frey i ’Det går an’” 

Den äldsta källan i denna uppsats som berör symbolik i Det går an, är en artikel i Stockholms 

Dagblads söndagsbilaga från 1919, skriven av litteraturhistorikern Fredrik Böök.
26

 Det är en 

betydelsefull artikel, eftersom många andra senare forskare har refererat till artikeln och byggt 

vidare på hans resonemang. I artikeln anknyter Böök verket till dess historiska kontext och tar 

fasta på ångbåtens modernitet och belyser att romanens ångbåt Yngve Frey, hade en verklig 

förebild som var bland de första ångfartyg som trafikerade svenska vatten. Böök menar att 

Almqvist hade en tanke med att förlägga inledningen av berättelsen i ett modernt ångfartyg, 

eftersom ångbåten under denna tid symboliserade den nya liberala vägen och den industriella 

mekaniseringen. Genom att Almqvist förlägger berättelsen i en modern miljö så tar hans parti 

för ”[…] framåtskridandet för den moderna tidsåldern”.
27

 ”Ångbåten är en symbol för den 

revolutionära andan som rörde sig i Saras bröst, för att skapa nya rationella bättre 

samhällsförhållanden.”
28

  

Vidare så intresserar sig Böök för en passage där Almqvist för en distinktion mellan 

segelbåtar och ångfartyg.  

                                                           
24

 Svedner (1973), s 178. 
25

 Svedner (1973), s 178. 
26

 Böök (1919) 
27

 Böök (1919) 
28

 Böök (1919) 
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Men dessa fartyg, som gå med kraft av en inre eld, fråga ej stort efter vind och våg, utan löpa 

sin säkra bana fram, antingen det blåser mot eller med, eller, såsom nu, på sidan. I grannfjärden 

finnas flere punkter, dolda skär och blindklippor; varföre många förlisningar här timat, den 

tiden man seglade utan eld och ofta måste lovera. Den skickligaste styrman såg sig då, oaktat 

sin kännedom om prickar och klippor, ur stånd att alltid undvika dem, emedan han ej till sin 

disposition , utom styret, ägde annat än dessa stora, vidlyftiga, tunga, av vinden kastade segel, 

vilka, huru han än vände dem och hur han ock loverade, dock ej sällan störtade av med honom 

dit han icke ville, ty en stackars styrman på en skuta är ju i alla fall icke mer än människan? 

Nu, då man driver sin seglats med eld, går man rakt på målet, utan lov, ock nyttjar ej segel 

oftare än när vinden står så, att den tjänar till drift. Styrmannen måste visst också nu känna 

prickar och blindkär, det förstås; men med kunskap om dem kan han lätt undvika dem, om han 

ej är ett nöt. Den stora fara vid ångsegling är att brinna upp; men även häremot kan man genom 

pannans konstruktion taga sådana försiktighetsmått, att det sällan eller aldrig inträffar.
29

 

Böök menar att segelbåtarna symboliserar ”[…] de tunga, klumpiga samhällsinstitutionerna 

som tvingat människan dit hon icke vill och förorsakat många skeppsbrott.”
30

 Om ångfartygen 

säger Böök: ”De fartyg som drivs med en inre eld äro de människor som blott följa sin känsla, 

sin instinkt; det är de revolutionära naturer som höra till Europas framtid.”
31

  Det är mycket 

troligt att Almqvist har ett symboliskt motiv med denna passage eftersom han ger den stort 

utrymme. Men det skulle kunna gå att vända på resonemanget och istället mena att 

ångfartyget är de tunga samhällsinstitutionerna som är för trögstyrda för att hinna väja för 

blindkär, och att det istället är segelbåtarna som lättare kan manövrera genom skärgården och 

nå sitt mål. 

3.2 Algot Werin, C.J.L. Almqvist. Realisten och liberalen 

Algot Werin var professor i litteraturhistoria i Lund där han disputerade med 

doktorsavhandlingen C.J.L. Almqvist. Realisten och liberalen 1923. Werin var även delaktig i 

utgivningen av Almqvists Samlade skrifter där han bl.a. ansvarade för utgivningen av Det går 

an.  I doktorsavhandlingen avhandlar Werin Almqvists liberalistiska utveckling från 1835 till 

1840 där Det går an är ett centralt verk. Avhandlingen utgår från Almqvists biografi och 

fokus ligger i hur hans liberalism kommer till uttryck i hans verk.  Werin skriver inte mycket 

om symboliken i Det går an, dock kommenterar han symboliska inslag vid somliga tillfällen.  

Werin gör en liknelse mellan glasrutan och Sara. Dels menar han att glaset symboliserar 

Saras mellanting, vilket han utvecklar diffust med följande utsago: ”Hon [Sara] är liksom sin 
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skapare [Almqvist] en svårfattlig blandning av innerlig oskuld med kylig beräkning, svärmeri 

med praktiskt förstånd, av poetisk dröm och prosaisk verklighet.”
32

 Längre fram i 

avhandlingen blir Werin mer konkret och utvecklar vad detta mellanting innebär: ”Sara 

Videbeck är också ett »mellanting»: »Landtflicka icke, Bondflicka alls icke – men icke heller 

riktigt af bättre klass». […] och uppträder ibland i vit kambrickshatt som en mamsell, ibland i 

kapott eller huvudkläde som en jungfru”.
33

 Här kopplar Werin in Saras ständigt skiftande 

huvudbonadsväxlande med Saras mellanväsen, vilket är en rimlig tolkning, eftersom 

hattväxlandet är frekvent förekommande och att Saras mellanväsen kan kopplas till andra 

symboliska teman. Werin menar också att Saras bemötande av Alberts förförningsförsök kan 

liknas i glasrutans egenskaper d.v.s. glasrutan är hård och kall liksom Sara är gentemot 

Albert. Visst, Sara avvisar gång på gång Alberts uppvaktningar, men fördenskull behöver hon 

inte per automatik vara hård och kall. Utan snarare kan hennes avvisningar bevisa att hon inte 

låter sig förföras av simpelt flörtande; det krävs mer än ytligt galanteri för att vinna hennes 

hjärta.  

Werin är den första forskare som jag har undersökt, som utlägger en tes om resans 

symboliska motiv. Werin menar att Det går an kan läsas som att de reser bort från det gamla 

samhället med dess fördomar som de lämnar bakom sig och rör sig emot »Det nya riket«. Sara 

reser även bort från släktmyndigheten då hennes moster missar avgången och sålunda frigörs 

Sara från den äldre generationens förmyndarskap och överseende.
34

 Werin ser Sara och Albert 

som ”[…] liberala visionärer ombord på tidens skepp som styr mot frihetens land”.
35

 Detta är 

en passande tolkning eftersom det stämmer bra överens med Saras vision om att kunna frigöra 

sig och bli oberoende och självständig. Det som utgör hinder för hennes vision: det 

konservativa samhället och äldre generationers påverkan, kopplas bort och möjliggör hennes 

vision. Vidare instämmer Werin med Bööks resonemang om distinktionen mellan segelbåtar 

och ångfartyg: att de trots att det är motvind kan de löpa sin raka säkra bana framåt tack vare 

att de drivs av en »inre eld«. Det är inte märkvärdigt att Werin anammar Bööks resonemang, 

eftersom Böök var lärare till Werin under studenttiden i Lund. 

Generellt är Werins avhandling mycket kritisk mot Almqvist och synnerhet mot Det går 

an. Den innehåller mycket negativa värdeord och Werins avståndstagande mot Almqvist och 

Det gå an kan anas mellan raderna. 
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3.3 Jakob Branting, ”Angående ’Det går an’” 

Journalisten och översättaren Jakob Branting vidareutvecklar Bööks och Werins resonemang 

och tolkningar i en artikel i Dagens Nyheter 1956 och menar att ångfartyget Yngve Frey är ett 

Sverige i miniatyr där det finns distinkt gräns mellan över- och underklass.
36

 Branting menar 

att detta ångfartyg speglar de sociala orättvisor som präglade 1830-talets Sverige, vilket 

middagsscenen på båten bäst belyser.
37

 Sara med sitt hattväxlande och Albert med sin militärt 

tvetydiga gradplacering blir karaktärer som glider fram och tillbaka på denna sociala skala. 

Att det finns ett tydligt klassperspektiv på ångfartyget och att Sara och Albert inte kan 

placeras i någon klasskategori, är en rimlig tolkning eftersom Almqvist tydligt målar upp två 

olika grupperingar på ångbåten (salongspassagerarna och »det vanliga folket«), där Albert och 

Saras ambivalenta karaktärer inte svårligen även kan kopplas till ett »mellanting« i en 

socioekonomisk bemärkelse. 

Branting vidareutvecklar även de samhälleliga resonemangen som Böök och Werin fört 

tidigare, kring distinktionen mellan segelbåtar och ångfartyg och menar att ångfartyget 

symboliserar hur Sverige borde vara. Han hämtar stöd för denna tes i en uppsats av Almqvist, 

Europeiska missnöjets grunder (skriven under 1830-talet, men publicerad först 1847). ”Denna 

passus är avsedd att vara en beviskraftig bild för att man måste »rätta sig efter naturen«, slopa 

den omfångsrika lagstiftningen som mer stjälper än hjälper och istället handla i 

överensstämmelse med kärlekens »den inre eldens« möjligheter?”
38

 Det är en aning otydligt 

formulerat men resonemanget kan tolkas som att elden i ångfartyget är den naturen som borde 

ges fritt utlopp. Den omfångsrika lagstiftningen kan tolkas som den riktiga naturen, alltså vind 

som driver segelbåtar mot skär och förliser dem.  

För att ytterligare underbygga detta resonemang pekar Branting på Saras mors funktion 

i berättelsen. ”Hennes funktion i berättelsen är givetvis i första hand som påtagligt resultat av 

det gamla äktenskapssystemet tjäna som kontrast och förklaring till Saras livsstil”.
39

  Branting 

är tämligen säker på att det inte är en tillfällighet att moderns död inträffar samtidigt som Sara 

och Albert »blir ihop« i Bodarne. Samtidigheten i generationsväxlingen mellan att det gamla 

äktenskapssystemet försvinner och det nya träder i kraft menar Branting är väldigt sinnrikt 

gjort av författaren. 
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3.4 Karin Westman-Berg, C.J.L. Almqvists kvinnouppfattning 

Karin Westman-Berg var docent i Uppsala och en ledande gestalt inom feministisk 

litteraturforskning. Hon disputerade 1962 med avhandlingen C.J.L. Almqvists 

kvinnouppfattning. Som titeln antyder handlar avhandlingen om Almqvists syn på kvinnans 

ställning i samhället och ett kapitel tillskrivs Sara Videbeck där Westman-Berg bland annat 

kommenterar och utlägger sin syn på symboliken i Det går an.  

Westman-Berg fokuserar på personnamnen i Det går an och föreslår att Saras och 

Alberts namn har en symbolisk innebörd, där vattnen ingår i symbolspråket.
40

 Det finns rikligt 

med miljöbeskrivningar där vatten skildras i Det går an och vatten följer dem genom hela 

resan. I den första delen färdas de med ångfartyg på Mälaren och vid slutmålet Lidköping blir 

sjön Vänern och ån Lidan påtaglig i texten.  

Det Westman-Berg tar fasta på är att Sara har ett efternamn, vilket är utmärkande i 

jämförelse med Almqvists tidigare kvinnliga karaktärer; av den anledningen, menar hon, att 

efternamnet kan ha en betydelse. Efternamnet Videbeck kan vara en sammansättning av orden 

»vid en bäck«, och eftersom Saras hem är beläget vid en å, så kan Westman-Berg tänka sig att 

Almqvist anspelar på det. Hon vidareutvecklar det med att framhäva att tidigare romantiska 

författare använde vatten som en symbol för kvinnliga element. Även Almqvist själv har 

använt vattensymbolik i sina tidigare verk, i: Amorina och Semiramis där vatten och kvinna 

symboliskt flätas samman med ett kärleksbudskap. När Westman-Bergs kopplar samman 

resonemangen lägger hon fram följande slutkläm: Albert ville plocka blomman »vid bäcken« 

(Videbeck). Även om vattensymboliken passar in på Saras efternamn, så är det svårt att 

koppla in vattensymboliken på andra områden. Westman-Bergs vattenteori tycks vara 

atomistisk (d.v.s. taget ur ett sammanhang) och begränsat endast till namnen. 

Vidare spekulerar Westman-Berg om att även Saras förnamn även kan ha en symbolisk 

innebörd.
41

 Hon har egentligen två tänkbara tolkningar. Dels att Sara är namnet på alla gifta 

kvinnors förebild i hustavlan (ett kort avsnitt i Luthers lilla kakates), dock så passar inte den 

fiktiva Sara riktigt in i den bilden; Saras vision om äktenskapslös samlevnad går inte ihop 

med kyrkans normer. Den andra tolkningen Westman-Berg gör, är att Almqvist i 

Menniskoslägtets saga (1840) ser namnet Sara som en form av det indiska namnet Saravati. 

Enligt den indiska mytologin hade mänsklighetens ursprungliga gud, Brahma, en fru som 

hette Saravati. I Indien betraktades denna Saravati som en vattengudinna. Hennes främsta 

                                                           
40

 Westman-Berg (1962), s 295ff. 
41

 Westman-Berg (1962), s 300f. 



14 
 

attribut var hennes uppfinningsförmåga och hon brukade avbildas ensam, ridandes på en 

fågel. Även Werin föreslår att Almqvist kan ha inspirerats av indisk mytologi,
42

 men dock 

inte i namngivningen av Sara, utan i äktenskapsformer som har bestått av ömsesidig kärlek, 

utan formella ceremonier. 

Eftersom Saras namn kan tänkas ha symbolisk innebörd, resonerar Westman-Berg att 

även Alberts namn kan ha en symbolisk innebörd.
43

 Den enda personen på den tiden som var 

känd för sitt förnamn Albert var Drottnings Victorias make Prins Albert. Dock så förlovades 

de först efterföljande år efter att Det går an var skriven. Men Aftonbladet publicerade en 

artikel två veckor innan Almqvist började skriva Det går an, där det spekulerades i vem som 

skulle bli drottningens gemål och Prins Albert förekom där som en lämplig kandidat. 

Westman-Berg pekar på vissa likheter dem emellan: båda »Albertarna« var verksamma inom 

armén, båda flyttar till deras kvinna, kvinnan är den starke i båda förhållandena. Vidare 

kopplar Westman-Berg in vattensymboliken genom att påpeka att Drottning Victoria huserar 

på en ö (England) omgivet av vatten. Återigen kopplas vatten ihop med namn, men 

tolkningarna och resonemangen blir atomistiska (d.v.s. tagna ur ett sammanhang) då 

Westman-Berg inte kopplar vattnet till andra områden.  

3.5 Sigbrit Swahn, ”Almqvists intentioner i Det går an” 

Sigbrit Swahn skriver om Det går an i en artikel i tidskriften Edda som är en 

litteraturvetenskaplig tidskrift för nordisk litteratur. Swahn tar fasta på att gång på gång 

framhävs Saras »mellanting« som präglar hennes person. Redan i mottot till första kapitlet 

beskrivs Sara så här: ”Ett intagande och märkvärdigt mellanting! Lantflicka icke, bondflicka 

alls icke – men icke heller riktigt av bättre klass”.
44

 Vidare framhäver Swahn att Saras 

växlande mellan schalett och kambrickshatt och Alberts oklara gradtillhörighet; han är varken 

simpel soldat eller officer, utan sergeant. Swahn delar Brantings uppfattning om Saras och 

Alberts ambivalenta klasstillhörighet och menar att denna mellantingsposition som både Sara 

och Albert placeras i representerar den nya framväxande mellanklassen. Denna nya 

samhällsklass anser Swahn att Strängnäs representerar, där hon utgår från en beskrivning av 

samhället i andra kapitlet:  

Här är icke tecken till förnämt, varken av den högadliga riddarhussorten, ej heller av det 

penningadliga hos ett rikt och stolt borgerskap, ej heller av det urförnäma, som finnes hos den 
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självständiga delen av bondeståndet och visar sig i dess sätt att vara: nej, här ses allenast det 

medborgerliga av anspråkslösaste slag. Man tror alla husen tillhöra skutskeppare, glasmästare, 

borstbindare, fiskare.
45

 

Denna tolkning är rimlig och förstärks ytterligare om Saras och Alberts vistelse i Strängnäs 

studeras mer ingående. Vid första anblicken av Strängnäs »tindrar« Saras ögon.
46

 Det visar sig 

att: ”Hon [Sara] syntes oändligen hemmastadd.”
47

 Det visar sig också att det är först i 

Strängnäs Albert lägger undan epiteten: ”[…] han beslöt undvika alla de där farliga orden, 

jungfru, mamsell, och över huvud varje titel.”
48

 Vid fikat på värdshuset beslutar de att kalla 

varandra för» du«: […] skulle vi icke kunna kalla varann – par exemple d u – så länge vi äta 

åtminstone eller - / - Du? – ja, det må vara sagt.”
49

 Detta »du« kan tolkas som kompromissen 

mellan mamsell och jungfru, och, officer och soldat, som definierar dem som den nya 

framväxande medelklassen. Vidare kan Svedners resonemang om »den friska luften« som 

symboliserar det rätta sättet att leva, kopplas in i Strängnäsepisoden. Luften i Strängnäs tycks 

tilltala Sara: ”-Se –se! fortfor hon. Ack, jag andas […]”
50

 och; ”Flickan andades som i sitt 

eget hem,”
51

 Det finns flera detaljer som antyder hur väl de trivs i staden, vilket kan tyda på 

att de funnit en miljö som de känner sig hemmastadda i.  

Swahn föreslår även att Saras mellanväsen även passar in på hennes ambivalenta 

könstillhörighet d.v.s. hon kan både uppfattas som manlig och kvinnlig. I skildringen av Sara 

har Almqvist både försett Sara med kvinnliga drag men även manliga och Swahn framhäver 

genom analyser av Snellmans och Palmblads följdskrifter, att Sara på sin tid uppfattades som 

djupt okvinnlig. Westman-Berg är av samma uppfattning: ”[…] Sara Videbeck var okvinnlig, 

karlaktig, manligt bestämd, en amazon, påpekades det ofta i debatten.”
52

 Detta styrks av det 

faktum att hon är en kvinna i ett typiskt manligt yrke och att hon bryter mot ett kvinnoideal 

där hon söker emancipera sig och nå frigörelse istället för att underkuva sig en man i ett 

äktenskap. 

Vidare föreslår Swahn i förbifarten att även Saras geografiska ursprung kan kopplas till 

Saras mellanväsen och har valts med en bitanke. ”Västergötland ligger både till läge och språk 
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mittemellan (där möts de två r-ljuden)”.
53

 Visserligen hade Almqvist ett enormt 

geografiintresse,
54

 och det är mycket tänkbart att han kan ha haft motiv med geografiska 

platser i sina verk. Exempelvis intresserar sig Almqvist för ortnamns etymologi i 

Menniskoslägtets Saga (1839) men det framstår som föga troligt att Almqvist valde just 

Lidköping av den orsaken att de två r-ljuden möts där. 

Som även Smidt och Branting har föreslagit, menar även Swahn att det inte bara en resa 

till Västergötland utan även en tidsresa, ”från det gamla klassamhällets alla förordningar och 

förkonstlade uppfostringsprinciper mot ett mognare, förnuftigt samhälle”.
55

 

Även glaset kan kopplas till Sara, menar Swahn; glasrutan är också ett mellanting, 

liksom Sara. Swahn utvecklar och menar att ”Sara kan verka overklig och genomskinlig som 

en uppenbarelse från framtidens utopiska land”.
56

 Swahn gör liknelsen mellan Sara och Indras 

dotter (en karaktär ur Strindbergs Ett drömspel) vars jordiske far också är glasmästare och där 

hon fungerar som en medlare mellan himmel och jord.
57

 Swahn förselår att både Almqvist och 

Strindberg kan ha hämtat inspiration hos Swedenborg. Här blir Swahns resonemang oklara; 

det framgår inte tydligt exakt vad som inspirerat Almqvist och Strindberg i Swedenborgs 

åskådning och hur hans lära kan kopplas till Sara. Men det som Swahn vill påvisa är att Sara 

genom glaset, kan ses som en förmedlare mellan jord och himmel. Swahns tolkning påminner 

om Svedners tolkning av moderns död, där även han är inne i termerna »himmel och jord«. 

Detta kan vara tänkbart, om jorden ses som en symbol för det dåtida samhället och himmeln 

står för ett idealsamhälle, där Sara fungerar som en förmedlare. 

Swahn utvidgar den symboliska kopplingen mellan Sara och glas, där hon utgår från att 

glas inom teologin har använts som en symbol för »den obefläckade varelsen«. Swahn menar 

att om Det går an läses med det symbolspråket i åtanke framstår Sara som jungfrulig (i en 

teologisk mening) och det går då att göra liknelsen mellan Sara och jungfru Maria. Swahn 

framhäver att det är tänkbart eftersom Almqvist hade vid denna tid visat intresse för jungfru 

Maria i skådespelet Majram (1839). Swahn kopplar samman jungfru Maria och Saras roll som 

förmedlare mellan himmel och jord och påpekar att även jungfru Maria inom den katolska 

tron fungerade som en förmedlare mellan människor och Gud. Denna koppling mellan Sara 

och jungfru Maria är föga övertygande, eftersom Det går an i övrigt saknar uttalade bibliska 

allusioner. 
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Angående diamantsymbolik så bygger hon vidare på det resonemanget om 

glassymboliken och hävdar att diamanten får funktionen som ett redskap som Sara använder 

”på hennes pionjärresa mot framtidens förnuftiga land”.
58

 Hon underbygger den tesen med att 

Almqvist i ett tidigare verk, Murnis (1819), där Almqvist skildrar ett utopiskt och himmelskt 

landskap där det finns en diamanthäll som är vishetens klippa. Swahn menar att Almqvist 

identifierat sig med Sara och använt henne som ett redskap för att vägleda människorna mot 

det utopiska landet. Med diamanten kan man märka ut den väg som människorna ska följa.
59

  

Swahn liknar också Sara vid en fågel.
60

 Hon menar att detta djur som också är ett 

mellanväsen mellan himmel och jord inte vill sitta i en äktenskaplig bur utan vill vara fri och 

inte vilja fångas. Sara säger vid ett tillfälle i kapitel sex: ”[…] jag är lätt och frimodig som en 

fågel; och det må du vara säker på, att jag tänker alltid behålla mina vingar.”
61

 Vidare menar 

Swahn att genom att likna Sara vid en fågel som genom Sara får symbolisera frihet och för 

själens färd mot himmelen. Duvan, påstår Swahn, är jungfru Marias fågel och för att återknyta 

till det tidigare resonemanget Swahn hade om glaset, så menar Swahn att duvan representerar 

Saras roll som budbärare och medlare mellan himmel och jord.  

Det tycks som att Swahn i de flesta tolkningarna kommer fram till att Sara fungerar som 

en »budbärare och medlare mellan himmel och jord«, vilket kan tyda på att det finns 

genomgående tendenser i det symbolspråket, men det kan även tyda på forskaren i sitt 

studium av verket på ett tidigt stadium fastställer teorier över hur verkat ska tolkas; och 

därefter söker verifiera teorin i andra symboler. Risken kan bli att forskarens fokus glider 

ifrån själva verket och det fortsatta studiet utgår från förutbestämda teorier som ska bekräftas. 

Liknelsen Swahn gör mellan Sara och en fågel, bygger endast på ett enda citat ur själva 

texten, vilket medför att liknelsen blir fragmentarisk; det skulle behövas fler anspelningar på 

fåglar för att kunna gör sådana paralleller. 

Ännu mer fragmentariskt och långsökt blir det när Swahn liknar Albert vid en häst. Med 

utgångspunkt i Svenska fattigdomens betydelse där Almqvist målar upp en bild av hästen och 

dess egenskaper, anser Swahn att den bilden passar in på Alberts karaktär: ”den är lättretlig 

för smärta och skam och har ej «mycken djupsinnighet, men en viss förnämhet» och hans 

energi tilltar allteftersom faran växer. Han har ett begär att färdas framåt. Vidare: «Han lystrar 

för de obetydligaste saker, och liknar fågeln så mycket ett fyrfota djur kan göra»”.
62

 Dessutom 
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menar Swahn att Albert tillhör »krigarklassen« (d.v.s. han är soldat) och därför är han van vid 

att handskas med hästar. Hästar förekommer förvisso i Det går an och Albert kör hästekipaget 

med munterhet från Arboga.
63

 Men i det stora hela, förefaller hästliknelsen atomistisk. 

3.6 Per Olof Svedner, ”Det symboliska mönstret” 

Universitetslektor i svenska, Per Olof Svedner behandlar Det går ans symbolik i ett avsnitt 

som heter ”Det symboliska mönstret” i Perspektiv på Almqvist. Det kan tilläggas är att 

Svedner genomgående underbygger sina teser med liknelser med andra symbolmotiv från 

andra verk i Almqvist författarskap. 

Inledningsvis i uppsatsen redogör Svedner en forskningsöversikt, där han kort refererar 

tidigare föreslagna symboliska teser. Till en början sammanfattar han Bööks artikel i 

Stockholms Dagblad där han skriver: ”[…]som redan Böök föreslagit, kan [ångbåten] 

uppfattas som en symbol för samhället.”
64

 I den sekundärlitteratur som jag har undersökt är 

det först Algot Werin och Jacob Branting som föreslår denna symbolik. Hur som helst så tar 

Svedner i alla fall upp ett icke uppmärksammat symboliskt inslag avseende ångbåtssymbolik. 

Svedner föreslår att det faktum att fördäcket är förbundet med den friska luften, som Svedner 

menar får representera det rätta sättet att leva, d.v.s. dygd. Sara älskar »frisk luft« men hatar 

»elak luft«.
65

 Liknande symbolmotiv finner Svedner i skogen i Drottningens juvelsmycke och 

i landsbygden i Colombine. 

Vidare uppmärksammar Svedner även passagen där skillnad görs mellan segel- och 

ångbåtar, där han instämmer med Branting att ångbåten är samhället som det är och borde 

vara. ”[…]segelfartygen är oberäkneliga som det gamla samhällets institutioner, ångfartygen 

däremot drivs fram av en inre eld, det vill säga av känsla och instinkt i stället för av 

konventioner.”
66

 

För att återanknyta till föregående forskare så kommenterar Svedner Brantings artikel, 

där han instämmer att samtidigheten i moderns död och Saras kärleksnatt i Bodarna har en 

symbolisk betydelse: ”[…]det gamla samhället lämnar plats för det nya”.
67

 Han stödjer denna 

tolkning med att påvisa liknande symbolik i ett annat verk av Almqvist, Grimstahamns 

nybygge (1839). Men han spekulerar i om generationsväxlingen kan ha en ännu djupare 

symbolisk betydelse. Svedner föreslår att man kan tolka det med ett existentiellt perspektiv, 
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där moderns liv på jorden hade varit svårt och tufft och genom döden uppnår hon ett bättre 

liv; Sara å andra sidan uppnår det himmelska bättre livet på jorden.
68

 ”Genom den väg de valt 

skall de alltså nå himlen redan på jorden. De skulle därmed i bokstavlig mening förverkliga 

den himmel på jorden, som Almqvist talar om i efterordet till Det går an.”
69

 Förvisso är Sara 

en visionär som försöker uppnå ett idealiserat liv (kärlek utan äktenskap och yrkesutövande 

utan manligt förmyndarskap) och Svedners resonemang fungerar ihop med förordet, men det 

är rimligare att se moderns död som en markör för att förändring har skett; det gamla får ge 

vika för de nya. 

Vidare finns det en scen i åttonde kapitlet där Albert speglar sig.
70

 I seglen framträder 

en bild av Albert som avancerat till fänrik. Spegelbilden förargar honom och väcker hans 

avsky. Svedner menar att det är i den scenen som Albert slutgiltigt tar ställning till frågan att 

vara officer eller underofficer. Svedner föreslår att speglingen, konventionellt nog, hänger 

samman med självrannsakan.
71

 Liknande spegelsymbolmotiv finner Svedner i Colombine 

(1835), Den blå fanan (1835) och Ferrando Bruna (1826).
72

 Svedners tes hade förstärkts 

ytterligare, om det hade funnits en tydligare koppling till spegelscenen i Strängnäs,
73

 men den 

scenen tycks snarare fungera som en demonstration över Saras hantverkskunnande. 

I det första kapitlet utspelas en scen på fördäcket där Albert köper två stycken ringar.
74

 

Den ena ringen ger han till Sara, varpå hon genast kastar den i sjön. Per Olof Svedner menar 

att ringkastandet symboliserar Saras äktenskapssyn.
75

 Denna tolkning stämmer väl in med hur 

Sara förhåller sig till äktenskapet genom hela romanen. Längre fram i novellen får man veta 

att även Saras mor kastade sin vigselring i vattnet. Svedner menar att både Sara och hennes 

mor har en negativ syn på äktenskapet och att Sara har lärt sig av sin mor om vad äktenskapet 

betyder och följer hennes exempel och kastar sin ring innan hon drivs till desperation.
76

  

Det kan knappast undgå någon läsare att glas av olika former och slag, är frekvent 

förekommande genom hela Det går an. Givetvis beror det på att Sara innehar yrket 

glasmästare vilket hon demonstrerar frekvent genom hela berättelsen. Svedner pekar på två 

funktioner som glasrutan fyller. Dels att den beskriver och symboliserar Saras och Alberts 
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sociala positioner, vilket detta citat som Albert yttrar i en monolog i Arboga, bäst framhäver 

enligt Svedner: 

Vad är själva denna ruta? började han monologisera. Vad är här i världen en glasruta? Den är 

ett mellanting, den också, ett mellanting emellan inne och ute: underbart nog; ty själv synes 

rutan icke, och skiljer likväl så bestämt emellan den lilla människovärlden Inne och det 

omätliga stora Ute? Jag kan i rutan själv se intet, men genom henne ser jag likväl nu himmelns 

stjärnor? Rutan är obetydlig, kanske föraktlig; icke just en låg varelse ändå, tycker jag; men ej 

heller mycket hög i värde; ja, just som par exemple jag själv!
77

 

Rutans mellanposition kopplar Svedner alltså till Saras och Alberts sociala positioner. 

Svedner vidareutvecklar symbolmotivet och menar att det finns en djupare symbolisk mening 

med glasets betydelse. Han menar att glasets andra djupare funktion kan vara Saras 

förmedlande av ljus. Svedner har skrivit tämligen mycket om denna tes så jag sammanfattar 

den i stora drag. Svedner börjar med att utgå från citatet: 

Jaja.. Albert…ett fönsterglas är icke så föraktligt, som du tror, Albert. Det skyddar dig om 

vintern emot kölden ute, och giver dig likväl ljus med detsamma. Det mesta i livet är annars så, 

att om det värmer, så sker sådant icke utan med mörker, eller om det lyser, så sker detta sällan 

utan med köld. Ett fönster allena… märk väl, min Albert… ger ljus utan att låta köld instorma; 

och det håller värmen inne, med bibehållande likväl av ljus tillbaka. Så är ett fönster beskaffat, 

och det betyder mera, än mången fattar.
78

 

Svedner menar att de centrala symbolområdena här, förhållandet mellan köld, mörker, värme 

och ljus kan kopplas till tidigare verk av Almqvist, nämligen Amorina (1822) och Inledning 

till Dalmina (1816). I Amorina symboliserar ljus och värme gudskontakt, och köld och 

mörker symboliserar det motsatta, bruten gudskontakt. Svedner utvecklar detta resonemang 

med att koppla in Inledning till Dalmina, där idealtillståndet är en förening av ljus som vidare 

står för förstånd och sanning och värme som vidare står för godhet och kärlek. Glaset blir då 

det redskap som kan nå idealtillståndet med. Glasets egenskaper d.v.s. att den kan förena 

värme och ljus samtidigt som den stänger ute mörker och köld och på så sätt kan frambringa 

ett idealtillstånd, kopplar Svedner till Sara. Sara sprider ljus till Albert och till samhället 

runtomkring. Om man beaktar denna tolkning, menar Svedner, får innebörden av Saras 

yrkesval en djup symbolisk betydelse.
79

 Denna tolkning fungerar om Sara ses som en 

reformator där hon går i bräschen som en upplysande profet för ett liberalare samhälle. 
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Svedner utvecklar symbolspråket genom att koppla ihop glaset med diamant. I fjärde 

kapitelet säger Sara: ”Ja, just diamanter, min herre! Ha.. ha.. du tror kanske, att flinta duger, 

du? Nenej men. Att slå eld med likasom i ett gevärslås, det går flinta an till. Men se, den som 

vill skära glas, min herre, han måste hava diamant!”.
80

 Svedner anser att kombinationen glas 

och diamant uttrycker och symboliserar förhållandet mellan Albert och Sara.
81

 Svedner menar 

att Albert helt enkelt inte besitter diamanten som krävs för att skära i »Saras glas« med en 

erotisk underbetoning. Symbolspråket med diamant och glas återkommer senare: ”[…] låt 

vara, att hennes själ är av glas något litet: kan icke jag hava en diamant såväl som någon? och 

skära? men djupt vill jag icke skära, det nänns icke fan på så vacker kristall… puh!... jag skall 

bara rita in ett A på hennes minnes emalj”.
82

 Ihärdigt försöker Albert förföra Sara. Men till 

slut ger han upp: ”Då lutade han sig sorgsen tillbaka i sin stol och lade huvudet mot karmen. 

Du är utan diamant, Albert! blunda och sov… och fäll ihop dina anspråk!”
83

 Svedner menar 

att Alberts misslyckade förförarfunderingar får en symbolisk mening; den säger vem av dem 

som är den överlägsna. 

3.7 Jon Smidt, ”Går det an? – Att läsa en klassiker historiskt-kritiskt” 

Jon Smidt behandlar Det går an i en uppsats i Litteratur i bruk. En antologi om litteratur & 

undervisning.
84

 Uppsatsen heter ”Går det an? – Att läsa en klassiker historiskt-kritiskt” och 

riktar sig till hur lärare konkret kan använda Det går an i gymnasieundervisningen. Till 

skillnad mot föregående forskare har Smidt ett stort textfokus i kombination med ett historiskt 

perspektiv och han gör inga kopplingar alls med Almqvists andra verk eller hans biografi. 

Syftet med den pedagogiska arbetsmetoden som redogörs i uppsatsen, är att genom 

undervisning i Det går an ge eleverna en historisk medvetenhet.  

Smidt behandlar inte symboliken mycket, men han belyser några intressanta symboliska 

inslag. Smidt tar fasta på Det går ans inlednings stycke: 

En skön torsdagmorgon i juli månad strömmade mycket folk förbi Riddarholmskyrkan i 

Stockholm, och skyndade utför backen emellan Kammarrätten och Statskontoret, för att i rättan 

tid hinna ned till Mälarstranden, där ångbåtarne lågo. Alla hastade till Yngve Frey, lupo in över 
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landgången med pilsnabbhet, ty tiden till avresan var redan slagen, och ångkaptenen 

kommenderade »främmande från bord!»
85

 

Berättelsen öppnar i en fartfylld stil; bara i första stycket använder Almqvist orden: 

strömmade, skyndade, hastade och lupo över landgången med snabbhet. Redan efter några få 

rader var ångbåten långt borta på vattnet. Smidt menar att den finns en språklig symbolik där 

den fartfyllda inledningen symboliserar den nya tiden och ”det industriella samhällets 

omänskliga stress och jäkt”.
86

 Och det som inte hinner med, blir kvar, och det förkroppsligas 

av Saras moster. ”Det gamla blir kvar, frånseglat av den nya tiden”.
87

 Smidt föreslår att 

Almqvist försöker förbereda läsaren på att det är det nya som gäller; konservatismen lämnar 

vi kvar på stranden och seglar ifrån. 

Smidt menar att inte bara dåtidens sociala skillnader skildras ombord på fartyget utan 

även dåtidens familjehierarki porträtteras.
88

 Vidare påpekar han också att skildringen av över- 

och underklass är översiktlig och beskriver bara grupper av människor utan framträdande 

individer. I motsats till den nya framväxande medelklassen som representeras av Sara och 

Albert.
89

  

3.8 Bertil Romberg, Carl Jonas Love Almqvist. Liv och verk 

Bertil Romberg som var litteraturforskare och universitetslektor i Lund, ägnade mycket av sin 

tid åt forskning på Almqvist. Han var även huvudredaktör för utgåvan av Almqvists samlade 

verk, som började ges ut 1993. I sin bok Carl Jonas Love Almqvist. Liv och verk ger han en 

helhetsbild av Almqvist och hans verk och där har Det går an tillskrivits ett kapitel som heter 

”Går det an?”. I kapitlet intresserade jag mig för ett underkapitel som heter ”Symboler och 

tendens” där Romberg menar att det finns tydliga symboler och symbolik i Det går an. 

Precis som Böök och många fler har föreslagit, instämmer Romberg med dem att 

skillnaden som görs mellan moderna ångfartyg och föråldrade segelfartyg har en symbolisk 

betydelse. ”Ångfartygen drivs av en inre eld och symboliserar de människor som följer sin 

egen känsla och övertygelse, medan de gamla segelfartygen skulle svara mot de tunga 

klumpiga samhällsinstitutionerna, som driver människan dit hon icke vill och förorsakar 

många skeppsbrott”.
90
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I slutet av första kapitlet tolkar Romberg den scen där Albert köper en ring till Sara som 

hon kaster i sjön
91

. Liksom Svedner, menar Romberg att Saras ringkastande är en symbolisk 

handling där ringen är en symbol för vigseltvånget.
92

 

Vidare tar Romberg fasta på att Sara gång på gång framställs som ett »mellanväsen«. 

Inledningsvis i social mening, men allteftersom berättelsen fortskrider, får uttrycket en vidare 

mening och Romberg menar att Saras »mellanväsen« kan kopplas samman med glasrutan 

vilket han underbygger utifrån följande citat:
 93

 (samma citat som Svedner utgår från)  

Vad är själva denna ruta? började han monologisera. Vad är här i världen en glasruta? Den är 

ett mellanting, den också, ett mellanting emellan inne och ute: underbart nog; ty själv synes 

rutan icke, och skiljer likväl så bestämt emellan den lilla människovärlden Inne och det 

omätliga stora Ute? Jag kan i rutan själv se intet, men genom henne ser jag likväl nu himmelns 

stjärnor? Rutan är obetydlig, kanske föraktlig; icke just en låg varelse ändå, tycker jag; men ej 

heller mycket hög i värde; ja, just som par exemple jag själv!
94

 

Alberts reflexioner kring glasruta och mellanting och hans funderingar över glashjärta och 

diamant har likaledes både ledmotiviska och symboliska funktioner. ”Glasrutan och 

glashjärtat får bland annat symbolisera Saras rena, kyska och genomskinliga men också hårda 

och svåråtkomliga väsen.”
95

 Rombergs tolkning påminner om Werins, där de båda kopplar 

glaset till Saras kallsinnighet mot Albert. Men Saras svåråtkomlighet och avståndstagande 

mot Albert i början kan förefallas helt naturlig, då de stiftar bekantskap i början; vanligtvis 

brukar människor vara reserverade mot nya förbindelser i ett initialt skede. Hennes 

avståndstagande kan istället tolkas som att hon ställer krav på en kärlekspartner; det krävs mer 

än flyktigt galanteri för att vinna hennes glashjärta. Och vad avser Saras kyskhet, så går det 

finna motstridande belägg i texten som visar hennes okyskhet. Det finns en kort skildrad 

passage när Sara och Albert övernattar i Bodarne,
96

 där det antyds mellan raderna att de 

»ligger« med varandra, vilket skulle innebära att de låg med varandra redan vid andra natten 

tillsammans (i Arboga har de möjlighet att ligga med varandra men Albert vill inte sova i 

samma rum som Sara). Och det skulle inte vara förvånande om det var Sara som tog initiativet 

till umgänget. Det är snarare Albert som är kysk än Sara. 

3.9 Lars Burman, Tre fruar och en mamsell 

                                                           
91

 Almqvist (1923), s 179. 
92

 Romberg (1993), s 161. 
93

 Romberg (1993), s 161f. 
94

 Almqvist (1923), s 227. 
95

 Romberg (1993), s 161f. 
96

 Almqvist (1923), s 251. 



24 
 

Lars Burman, professor i litteraturvetenskap, berör symboliken i Det går an i boken Tre fruar 

och en mamsell. Boken avhandlar Almqvists tidiga 40-tals romaner där Det går an har fått ett 

visst utrymme. Burman pekar på tendenser i symbolteman som förekommer i den tidiga 40-

talsproduktionen, där han menar att Almqvist har en viss tendens till att upprepa en del 

symboler i sin produktion. Burman exemplifierar detta påstående med tre symbolteman som 

återkommer i Amalia Hillner (1840). Dels är det, som redan Branting och Svedner har 

behandlat, temat kärlek och död som manifesteras i samtidigheten i moderns död och Saras 

natt i Bodarna; samma symboltema finner Burman i Amalia Hillner.
97

 Även ringsymboliken 

som tidigare Svedner och Romberg har berört, finner Burman i Amalia Hillner.
98

 Burman 

berör även kort ångbåtssymboliken, där han framhäver Svedners resonemang om förbundet 

»det vanliga folket« har med den friska luften på däcket som också återkommer i Amalia 

Hillner.
99

 Det kan tilläggas att dessa tre symbolteman behandlas endast ytligt och används för 

att belysa och förstärka symboliktolkningen i Amalia Hillner som är i fokus. 

Dock framlägger Burman en mer utförlig och intressant tes om cigarrens symboliska 

funktion i Det går an som ingen tidigare forskare har uppmärksammat. Det är förvånande att 

ingen forskare före 1998 har uppmärksammat detta, eftersom cigarren och Alberts 

cigarrökande är frekvent och återkommande. Det är framför allt en passage i början av 

romanen som Burman fäster uppmärksamhet på och det är scenen efter den tidigare 

uppmärksammade scenen då Sara och Albert kastar ringarna i vattnet: 

Cigarren, likt mycket annat i världen, tog slut. Sergeanten kastade den lilla stumpen, vari ännu eld satt 

kvar, bort ifrån sig, med avsikt att få honom i sjön. Men stumpen var så lätt, att han blott han ett stycke 

fram på däcket, låg där och rykte. Vips kom en fot, med den allra nättaste blanka känga på sig, och 

trampade ut honom, så att han slocknade tvärt. Sergeanten höjde sina ögon ifrån foten upp på personen, 

och såg den obekanta. Hennes ögonkast mötte hans. Sergeanten skyndade upp ifrån sin koffert, gick fram 

till henne med en artig bugning och sade: Tack, söta jungfru! min cigarr förtjänade väl icke att röras av 

jungfruns fot – men – 

En kall avvisande min var svaret; hon vände honom ryggen och gick. 

Så må fan ta henne!
100

  

Förutom att cigarrsymboliken lättsamt kan tolkas som rena sexuella anspelningar, menar 

Burman att Almqvist använder sig av cigarrökningen som en symbol för att gestalta 

konflikten mellan könen. För att förstå Burmans resonemang bör föregående scen där ringarna 
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kastas i sjön beaktas, som Burman menar symboliserar att inget formellt äktenskapsförbund 

behöver upprättas för ett verkligt älskande par. Däremot krävs; som Burman uttrycker det: ”en 

kyskt betvingad sexualitet.”
101

 Burman menar att tobaksrökningen är en högst manlig 

företeelse, där glöden representerar energi, eld och manlig drift. Det som ytterligare förstärker 

Burmans association mellan manlighet och cigarr, förutom att cigarren traditionellt är ett 

typiskt manligt attribut, är det faktum att Almqvist benämner cigarren som en »han« i texten. 

Vidare framhäver Burman Saras erotiska utstrålning i scenen som främst manifesteras av 

»hennes nätta fötter«. Sara »trampar ut glöden« ur cigarren och handlingen kan läsas som att 

maskulin drift uppfostras till kyskhet; att den sinnliga könslustan måste ge plats för den 

sympatiska kärleken, vilket Burman anser speglar Almqvists egen idealbild av hur det 

fulländade kärleksrelationen bör se ut. För en insatt forskare i Almqvists författarskap kan 

sådana tolkningar vara högst tänkbara; dock förblir cigarren för den gemene läsaren en 

symbol för Alberts misslyckade förförningsförsök, med en erotisk underbetoning. 

Alberts cigarrökande är återkommande, men avtar ju längre romanen fortskrider. 

Burman tar även fasta på ytterligare en scen längre fram där Albert röker cigarr.  

[…] baj millioner så han smakar! sade han och kastade yttersta stumpen i sjön: det här går över tålamodet. 

Just i denna svåra kris kom Sara till honom och, vad tycks? stack en ny cigarr i hans hand. – Eld har jag 

icke med mig, sade hon [Sara], och jag ville icke låta jungfrun, som jag beställde cigarren av, tända på 

honom åt dig därnere, ty… och dessutom kan hon inte röka. Men huru ska du få eld, Albe? 

-Jo se här, inföll han, kommer ångkaptenen spatserande med sin ypperliga trabucos i truten. Förlåt, bästa 

farbror kapten… var så god och träd ett par steg närmare, så får jag tända; denna vackra flicka har satt 

mig på en post, vilken jag såsom god militär ej kan lämna. 

Straxt! Straxt! svarade kaptenen. Sara stod och såg på, och hon kunde ej avhålla sig från ett högt skratt, då 

de bägge karlarne satte cigarrändarna mot varann, med spända allvarsamma ögon observerade spetsarne, 

och ivrigt arbetade på att det skulle ta eld.
102

  

Scenen avslutas med att Albert fyller lungorna med cigarrök och blåser ut röken i ansiktet på 

Sara, varpå hon flyr därifrån. Burman menar: ”Ännu en gång används rökningen för att 

gestalta konflikten mellan manligt och kvinnligt, glöd och kyskhet, tagande och givande.”
103
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4.0 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I två handböcker kan följande läsas: ”Huvudnumret i denna serie av realistiska berättelser 

skulle emellertid bli den korta romanen Det går an (1839).”
104

 och ”Visserligen har Almqvist 

redan förut odlat den påpassligt följsamma reportagerealism, som här [i Det går an] drivs till 

sin spets […]”.
105

 I handböckerna genrebestäms romanen som en realistisk berättelse. Det är 

då anmärkningsvärt att många forskare har intresserat sig för dess symbolik som är så typiskt 

för romantiken. Jag är av samma mening som Svedner, då han menar att Almqvists idéer och 

teman manifesteras med symboler i konkreta ting i den triviala verkligheten, vilket 

avhandlingen pekar på. Det har framkommit att många forskare funnit symbolik i just reella 

föremål, såsom: glas, cigarr, diamant, ringar, och speglar. Jag anser att det romantiska 

symbolspråket finns kvar i Det går an i hög utsträckning, men att Almqvist väver in 

symbolerna i en realistisk verklighetsskildring, där den inte blir lika framträdande och tydlig 

som i romantiska verk.  

Jag föreslår även att Almqvist använder sig av genrena, för att skildra Sara och Alberts 

personligheter. Om Sara och Albert skulle genreplaceras, är Sara den utpräglade realisten 

medan Albert är den svärmiske romantikern. Sara är den beräknande, kalkylerande och 

rationelle, som sällan förlorar sansen eller blir känslomässigt berörd. Men hon genomgår en 

förändring i romanen efter hon blir kär i Albert, där hon blir mer emotionell och känslig. 

Även Albert genomgår en förändring, eller kanske snarare en mognad. Men i grund och 

botten är han en trånande, svärmisk romantiker som lever för dagen. De båda karaktärerna når 

en kompromiss mot slutet, där de närmar sig varandra. 

En kompromiss är även de romantiska och realistiska dragen. Det finns i synnerhet en 

passage som jag vill framhäva där det sker en tydlig växling från en romantik stil till en 

realistisk. Scenen utspelar sig i fjärde kapitlet på ångbåten; det är kväll och ångbåten ska 

alldeles strax ankomma Arboga: 

Det var afton. Solens fe hade redan västerut sjunkit ner i famnen på Kungsörs ängar, men ett mörkrött 

purpurskimmer hängde ännu kvar på skyn; det var den sista klädebonad, som den sköna kastat av sig, 

innan hon lade sig att slumra under däcket. Tusentals långa rödblå streck gingo ut ifrån skimret; många av 

dem randade vattnet, och även några lågo stänkta på ångbåtens artiklar. 
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En mjuk hand rörde Alberts skuldra. Han stirrade upp ifrån de röda strålarne, som han en lång stund stått 

och betraktat, huru de gungade och flydde ovanpå den vattrade vattenytan
106

 

Miljöbeskrivningen präglas av en romantisk stil. De står längst framme i fören på ångbåten; 

det är solnedgång och efter en stund får Albert ett infall och kysser Sara för första gången. 

Hennes reaktion blir: 

Sara Videbeck… liksom ingenting hänt… började framme i fören verksamt ordna en mängd större och 

mindre angelägenheter. Hon lade sina egna kappsäckar, skrin och överplagg tillsammans. Hon bar även 

till samma hög sergeantens icke särledes vingbreda ränsel, koffert och reskappa.
107

 

Om Sara blir berörd vet vi inte; hon måhända bara inte visar vad hon känner utåt. 

Förmodligen analyserar hon och tänker över Alberts »drag« medans hon gör i ordning 

packningarna. Hon är i alla fall inte lika utåtagerande och öppen som Albert med vad hon 

känner, och känslorna är inte lika starka i henne som i Albert. Men passagen visar framför allt 

en växling från romantik till realism. Första stycket är mycket poetiskt och den beskriver en 

naturskildring, en solnedgång, på ett mycket vackert sätt. Stycket bygger upp en stämning och 

det verkar som Albert berörs av den romantiska atmosfär som skildras, vilket leder till att han 

får infallet att kyssa Sara. Reaktionen blir ett snöpligt antiklimax; där Almqvist växlar över till 

realistisk stil där han beskriver vad som faktiskt händer. Det här är ett exempel på hur 

Almqvist använder de olika genrestilarna för att skildra Sara och Albert. 

Passagen är karakteristisk för skildringen av Sara och Albert. Gång på gång får läsaren 

ta del av Alberts lidelser som bemöts av Saras känslolösa rationella uppförande. Likasom Sara 

och Albert är mellanting, är även texten Det går an, ett mellanting mellan realism och 

romantik. 

4.1 Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats undersökt hur litteraturforskare har tolkat symboliken i Det går an. 

Tendenser i symbolikforskningen är, framför allt, att de kopplar symbolmotiv i Det går an till 

dess samhälleliga och historiska kontext: där ångbåten fungerar som en symbol för det dåtida 

samhället som reser mot framtiden, där bättre samhällsförhållanden ska skapas. Sara och 

Albert blir genom symboler, representanter för den nya framväxande medelklassen. Det finns 

även tendenser i forskning där forskarna kopplar symbolmotiv i verket till andra verk i 

Almqvists författarskap. 
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