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Skuldbördans plåga. Sven Delblancs 
Moria land
av KARIN PETHERICK

I Homunculus (1967) gav den virtuose pasti
schören Sven Delblanc en bländande uppvis
ning i thrillergenren med ett metafysiskt inne
håll, i Änkan (1988) ett lika mästerligt prov på 
utnyttjande av »kvinnoporr»-genren som red
skap för världsbetraktelse. Moria land (1987) 
innehåller bl. a. variationer över berättelserna 
om Abraham och Isak i Kierkegaards Frygt og 
Bceven, i kombination med drag av politisk 
thriller och mardröm. »Meningen», det som 
döljer sig under Delblancs stilistiskt briljanta 
ytor, uppfattas inte med samma lätthet efter
som fundamentet i hans estetik är att adla lä
saren till medarbetare och avstå från förklaring
ar.1 Det är en stolt hållning som kan kosta miss
förstånd. Moria land, som i viktiga avseenden 
delar tematik med Änkan, tycks inte ha beståtts 
närläsning i pressen, men den sinnrika texten 
förtjänar att benas upp. Att den råkade komma 
ut under Olof Palme-mordets år kan ha bidragit 
till den övervägande politiska tolkning den be
stods.

»Förmodligen bär jag innerst inne på en me
tafysisk längtan efter absoluta värden, en tro att 
hålla fast vid i liv och död, det är därför jag 
retar mig så på alla som vänt kappan efter vin
den, fast jag inte själv varit ett trosvittne, be
vars ...»  (147), så säger åldringen som för ordet 
i Moria land. Moraliskt gisslar han sig själv 
minst lika bittert som han gisslar sin ovärdiga 
samtid. Han har hamnat i materialismens 
grymma fälla: när människan berövats sina ide
al, när »järnbandet», för att tala med Dager
man, lagts om hennes hjässa, när staten dirige
rar alla livsyttringar och den jordiska fullkom
lighetens tidevarv inträtt, vad kan då inge hen
ne modet och övertygelsen att dö för någon eller 
något värt att älska? För materialisten blir livet 
-  ytterst det egna livet -  det enda och högsta 
värdet. Schopenhauers begrepp livs vilja för
länas i Moria land en förfärande tillämpning

och innebörd; ingenting får stå i vägen för den 
egna hänsynslösa framfarten. Och när männi
skan av blind överlevnads vilja offrat sina när
maste, hur skall hon någonsin kunna utplåna 
sin skuld? Över detta sakernas tillstånd har Del
blanc skrivit en upprörd och upprörande sorge
sång som tar i sin tjänst mäktiga myters uråldri
ga suggestionskraft. Alla olikheter till trots, 
liknar han Lagerkvist i detta: att det är den 
frånvarande Guden -  den bortsopade transcen- 
dentala nåden -  som sätter hans diktarlåga i 
brand. Så uppfattar jag Delblancs roman. Själv 
beskriver han den som »en enda studie i skuld
psykologi».2

Handlingen utspelar sig under det sena 2020- 
talet. Berättaren är en sjuttioårig humanist, f. d. 
poet, som lyckats arbeta sig upp i hierarkin 
under årtiondena sedan Frihetskriget (då Sve
rige inkorporerades i det stora Broderlandet). 
Han låter en våldsamt samhällskritisk retorik 
flöda. Han föraktar systemet, den yngre genera
tionens påtvingade historielöshet, lögnerna om 
det förflutna (särskilt perioden som föregick 
Frihetskriget). Ändå tål han bara en förljugen 
bild av sitt eget liv. Han utdömer de väl
menande intellektuella (till vilka han själv hör
de) som före omvälvningen orerade om fred 
och broderskap och jämförde bristerna i ett sy
stem (det kapitalistiska) med lyckoriket som ett 
annat system utpekade som sitt avlägsna fram
tidsmål. »Vi uthärdade inte friheten, vi längta
de efter lydnadens ro i en grym oansvarig mas
sa» (24), summerar han.

Det är från första början uppenbart att berät
taren (hädanefter kallad Gubben) bär på en 
överväldigande skuldbörda och att han dröm
mer om ett dåd eller attentat som skall befria 
honom: »Jag ska hämnas mitt elände och dricka 
min fiendes blod; så vill jag utplåna min skam 
och vinna ungdom på nytt» (13). Det är viktiga
re än man i förstone kanske tror att han använ
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der substantivet dröm och verbet drömmer. Det 
är inte bara ett talesätt, det ger oss en anvisning 
om hur boken bör läsas, ty detta är en man som 
fabulerar och fantiserar, som leker »menings
lösa lekar» (238) och förskjuter sanningen.3 
Hans utgjutelser är komplicerade och dubbel
bottnade och hans molande skuldkänslor 
kretsar kring Abraham och hans beredvillighet 
att offra sonen Isak på Herrens befallning. Det 
framgår så småningom att han angivit sin egen 
son för ett planerat attentat mot Ledaren av 
staten. Utan namns nämnande utnyttjar han 
några dramatiska scener i Frygt og Bceven, där 
Kierkegaard gestaltar hur det kan ha gått till när 
den gammaltestamentliga patriarken på Her
rans befallning gav sig av till Moria land för att 
offra sin älskade son. Gubben bekänner sin 
andliga misär när han plagierar scenen i vilken 
Abraham låtsas inför Isak att han är en avguda- 
dyrkare som kräver detta blodsoffer av egen 
vilja. Det gör Kierkegaards Abraham i överty
gelsen att det är bättre för Isak att tro fadern 
vara ett monster, än att mista tron på Herren. I 
Gubbens version ropar Isak i stor ångest till 
Gud efter faderns avslöjande: »förbarma dig 
över mig, jag har ingen fader på jorden, så var 
du min fader!» Gubbens kommentar lyder: 
»Min son hade dock ingen gud att ropa till i sin 
sista stund. Och jag var inte ens en avgudadyr- 
kare.» (257) Så fattiga var de. Ingen tröst stod 
att få. Man kan läsa Moria land som ett skakan
de vittnesbörd över det i egentlig mening 
omänskliga och olidliga i att leva i en värld som 
saknar nådens och andens dimension, en värld 
där staten (korrumperad och tyrannisk) är högs
ta moraliska instans. Den skuldtyngde har ing
en att vända sig till med sin bikt. I den diskur- 
siva delen av Frygt og Bceven behandlar Kierke
gaard paradoxen att tron »i kraft av det absur
da» kan förvandla villigheten att utföra ett (till
tänkt) mord till en helig och gudibehaglig gär
ning. Detta kan inte trösta Gubben -  och han 
kommenterar inte heller trons fruktan, bävan, 
och orimliga hopp. Han medverkade ju inte till 
sonens död i trons absurda förvissning om att 
allt skulle gå väl till slut; han överantvardade 
sin son åt bödlarna för att rädda sitt eget skinn. 
Ett ögonblick åberopar han Agamemnon och 
Brutus, som figurerar hos Kierkegaard som ex
empel på »tragiska hjältar» som offrat sina barn 
för det allmännas bästa. Och i samma ögonblick 
sopar han undan denna tröst med bekännelsen

ett dessa hade »en tro, på en allsmäktig Gud, på 
historien och staten, medan jag var en cyniker 
och nihilist, som darrade för sitt liv ...»  (241) 
Det är hans djupaste övertygelse att det inte 
längre finns något hopp eftersom ingen föränd
ring längre är tänkbar i den stat han och hans 
samtida varit med om att upprätta. Hans per
sonliga brott var extremt, men i bokens slutske
de menar han att varje fader i detta land är 
medskyldig och därmed en Abraham som offrat 
sina barn. Och varje moder med för den delen, 
som av idel fredsvilja »vred vapnen ur händer
na på sina söner, för att de lättare skulle slak
tas». (20)

Förvisso kan politiska slutsatser dras av det
ta, men det vore säkert ett misstag att läsa Mo
ria land som en politisk roman. Visst färgar ett 
givet politiskt samhällsklimat miljön där hand
lingen utspelas. Men under läsningen blir det 
uppenbart att Gubben och hans älskade själva 
medverkat till och underblåst det rådande sy
stemet. De lever bildligt talat under arvsyndens 
förbannelse, under konflikten mellan männi
skans frihet å ena sidan och hennes benägenhet 
för ondska å den andra. Att det rör sig om ett 
samhälle som övergått från senkapitalism till 
totalitärt styre är inte den grundläggande för
klaringen till Gubbens vånda och romanens ak
tualisering av konstnärens och den intellektuel
les ansvar. Ångest är människans eviga följe
slagare. Men för att dramatisera skeendet och få 
det att framstå i relief, har Delblanc spetsat till 
samhällssatiren och det politiska staffaget. Han 
kände att det behövdes en totalitär bakgrund 
för att ett så oerhört brott som Gubbens skulle 
bli trovärdigt. Sedan kunde han väl inte motstå 
frestelsen att utveckla sin satiriska brio. Det 
absolut centrala i Moria land är och förblir 
emellertid sveket och skulden, ett ångestska- 
pande tvillingpar som högg klorna i författa
ren när han som barn, utan att våga ingripa 
såg fadern misshandla modern. Intensiteten i 
skuldkänslans gestaltning kan tyckas spegla ett 
specialfall, men de starka effekterna bör snarare 
uppfattas som tjänande en närmast expressio
nistisk utformning av ett själsligt universal
problem.

Moria land är inte en bok som pläderar för 
religion, men väl en som visar hur fruktansvärd 
livs viljan kan vara om människan inte äger en 
motvikt i en andlig resurs. Det är fråga om den 
livs vilja Schopenhauer betraktade som upp
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hovet till allt lidande -  Delblanc har nämnt 
»den schopenhauerska idén om den destruktiva 
livs viljan» som gemensam för både Moria land 
och Ankan.4 Också en annan filosofisk ande 
svävar över romansidorna, nämligen den 
engelske sextonhundratalsfilosofen Thomas 
Hobbes, vars bok Leviathan tilltalade Gubben- 
som-student. Den bygger på en materialistisk 
livssyn där människans känslor och idéer har 
fysiska orsaker. Denna omvärldens påverkan 
på individen framkallar positiva eller negativa 
impulser eller lustar, och morallagen är helt en
kelt det allmänna uttrycket för dessa lustar. I 
naturtillståndet leder denna absoluta individua
lism till allas krig mot alla och framkallar beho
vet av en ömsesidig begränsning av egoismen. 
Den uppnås blott om individen ställer sig under 
en herre, antingen en kung eller en vald försam
ling, vars makt -  för att vara effektiv -  måste 
vara absolut. Som synes menade Hobbes att 
människan utan rationell styrning av en över
ordnad myndighet hemfaller åt anarki. Hans 
misstro mot kyrkan och religionen var dock 
grundmurad och han förordade endast en 
världslig makt. Poängen med den Hobbeska 
människosynen i det här sammanhanget är att 
den utgör en paradox i Gubbens fall. Å ena 
sidan kan Hobbes’ absolutism ses som en sorts 
föregångare till den totalitära staten, som ju 
således borde tilltala Gubbens misantropi och 
materialism. Å andra sidan hatar han staten 
därför att den råkar i konflikt med hans idea
lism. Och att Gubben också är ett stycke have
rerad idealist konstateras snart: som »arg mi- 
santrop och samtidigt humanist» (250) karaktä
riseras han av Ledaren. Problemet med männi
skans irrationalitet, passioner och ondska, det 
jag kallat »arvsynden», är av centralt dialektiskt 
intresse för Delblanc. I Speranza (1980) visar 
han vilket omätligt lidande makten kräver av 
sina hjälplösaste undersåtar och med vilka ar
gument kyrkan (då en maktfaktor) låter ända
målet helga medlen vid sin medverkan i slav
handel. Kyrkans språkrör Abbé Marcello är 
övertygad om att människan är en fallen varel
se, förlorad och otrygg utan Guds världsliga 
representanters hårda styrelse. I Änkan tar Del
blanc ett motsatt grepp och låter sin huvudper
son äga all tänkbar världslig frihet. Hennes 
ohämmade, mordiska framfart tycks onekligen 
peka på att både Hobbes och Marcello (med 
olika betoning) hade rätt i sin pessimism, fastän

en ljusare möjlighet, nämligen att människan 
rymmer en grodd av barmhärtighet som kan 
utvecklas, framförs av Jesus i en inlagd dialog. 
Samma dualism uppenbaras när den debila 
tjänsteflickan Mias grodd av barmhärtighet inte 
bara spirar, utan blommar i Moria land, medan 
Gubben regeras av sin onda, blinda livs vilja. 
Men eftersom det inte är den goda livsbejakel- 
sens faktiska existens som fokuseras i boken, 
utan tvärtom destruktivitetens, är det ingen till
fällighet att Gubbens och Änkans respektive be
rättelser har samma hemska slutord av var sin 
mångmördare: »Jag kommer att leva länge 
ännu.» Rusigt hemfaller de åt den atavistiska 
tron att de genom att dricka sina fienders blod 
kan stärka sin egen vitalitet.

I Gubbens yngre dagar, före kriget som inled
de nyordningen, hette hans stockholmska ar
betsplats Nationalmuseum; numera är samling
arna skingrade (de bästa tavlorna österut) och 
här finns ett bibliografiskt centrum. Han 
nämner ofta Chefen i utsagor av typen: »Chefen 
har kommit men är inte anträffbar, hans 
besökslampa lyser röd som vanligt. Jag har inte 
sett honom i dag» (48), och »Chefen, Knubben, 
Aljechin, tre som hotar mig ...»  (48) Den som 
inte anat ugglor i mossen måste tro att Chefen 
är en betydande person som i berättelsens stora 
klimax kommer att dödas av Gubben. I själva 
verket blir klimax (en första klimax i alla fall) 
att Gubben och Chefen visar sig vara identiska 
-  och något självmord äger inte rum. Därmed 
krävs av läsaren en snabb minnesrepetition av 
det lästa och en tolkningsomläggning.

Romantexten utgör en korsning mellan dag
boksanteckningar och brev ställda till Gubbens 
son. Inför denne son har Gubben som sagt 
ohyggligt dåligt samvete. Sonen, en ung idealis
tisk frihetskämpe, planerade nämligen ett atten
tat mot landets nye Ledare, och fadern-berätta
ren angav honom för polisen. Därmed räddades 
inte bara Ledarens liv utan framför allt Gub
bens egen fortsatta karriär. Kanske gjorde han 
det också av avundsjuka mot sonens ungdom 
och kraft -  ett motiv som upprepas när han 
långt senare till polisiär likvidering överlämnar 
en yngre kollega som till det yttre påminner om 
sonen och som alltför uttryckligt i sällskap med 
en maskinskriverska demonstrerat sin över
lägsna manbarhet på den mjuka golvmattan i 
Chefens arbetsrum.

Gubben visar både en förtvivlad önskan att
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vara uppriktig och samtidigt en oförmåga till 
det därför att han av mångårig feg lögnaktighet 
har fallit offer för jagdistorsion. Det krävs ut
omordentlig skicklighet att överlämna ordet 
helt och hållet åt en romanfigur och utvinna 
betydelser och undermeningar som språkröret 
helt eller delvis är omedvetet om, liksom det i 
motsvarande grad ställer anspråk på läsarens 
hermeneutiska förmåga. Delblanc gestaltar en 
av samvetsnöd plågad människas behov att bik
ta sig och hennes samtidiga oförmåga att vara 
uppriktig. Gubben har i självförsvar förvrängt 
eller förträngt obehagliga fakta så länge att det 
deformerat hans psyke: han säger sig ofta vara 
trött och inte orka tänka på det ena eller andra. 
Han avbryter sin berättelse om sveket mot sin 
ungdoms älskade med orden: »Vill inte minnas, 
vill inte berätta!» (212) Ju mer man fördjupar 
sig i framställningen, desto sannolikare före
faller det att Gubben tidvis varit sinnessjuk, så 
anfrätt av lögner, förställning och skuldkänslor 
att han blivit otillräknelig. Då en författare i- 
bland måste låta obehagliga romanpersoner 
framföra sanningar, finns det ingen anledning 
att misstro värdet av Ledarens kommentarer 
vid ett avslutande förhör med Gubben: »Var du 
alldeles galen den tiden? Eller trodde du verkli
gen att din son var i livet? Att du själv var en 
annan än Chefen? ... Och vad är det för säll
samma fantasier du spinner kring din ömkliga 
kärlekshistoria med ’Lena’, som du kallar hen
ne ...»  (252) (Delblanc låter Gubben motivera 
sin återgivning av dessa för honom pinsamma 
upplysningar som det hade legat nära till hands 
för honom att förtränga, med att Ledaren be
fallt honom att skriva ut dem.)

Tanken att sonen fortfarande skulle vara i 
livet är självfallet absurd, eftersom stämplingar 
mot Ledarens liv nödvändigtvis straffas med 
döden (Gubben får för övrigt vid detta förhör 
mottaga sonens balsamerade hand i en liten 
låda), men självbedrägeriet får förmodas ha 
lindrat skuldkänslan. Och kan han lura sig att 
sonen är vid liv, följer en annan lögn i spåret; 
han måste dölja Chefskapet han fick som belö
ning för sitt angiveri. Och i den fantasivärld där 
sonen ännu lever, blir det för Gubben en till
fällig lisa att posera som Frihetshjälte med pla
ner på ett tyrannmord. Det är uppenbart att 
denne man, som inför sonen (och även sig själv) 
spelar teater, med rovdjursinstinkt bevakar sitt 
eget revir, och att han -  som Ledaren antyder -

lät likvidera två kolleger så snart han kände att 
de hotade hans maktposition. Dessutom är det 
uppenbart för läsaren att han projicierar sina 
egna svagheter på andra, så t. ex. på ett av 
mordoffren, som »i sin blandning av intelligens 
och självbedrägeri är ... en gåta» (50), ett om
döme som skapat för Gubben själv. Ju mer man 
begrundar romanen, dess ihåligare framstår 
Gubbens virulenta kritik av den totalitära sta
ten -  dvs. man sympatiserar med kritiken men 
inser att hans blinda livsvilja alltid segrat över 
hans förnuft och därmed gjort honom till sam- 
arbetsman och ursinnig hycklare. Hans frätan
de förakt för medlöperi (uttryckt i skoningslösa 
och lysande avsnitt) drabbar med nödvändighet 
honom själv. Han är systemets tillskyndare, 
fånge och produkt.

Det krävs en hel del indicietolkning för att 
inse vad som ligger bakom Ledarens avfär
dande ord om Gubbens »ömkliga kärlekshisto
ria med ’Lena’, som du kallar henne» (252). 
Historien förefaller när man läser den utan före- 
gånde kunskap minst av allt ömklig, tvärtom är 
det en skildring av utomordentlig skönhet. 
Gubben skriver om deras första sammanträf
fande i ungdomen, åren före Nyordningen: 
»Vårt liv var tystnad och seende bara, att se var 
att älska. Våra kroppars förening var ett försök 
att uppnå det omöjliga, att smälta samman två 
liv till ett, att avkläda sig personlighet och namn 
för att gå in i ett annat jag» (174); »Kanske 
vandrar änglar över vår jord ... änglar med ett 
minne av Gud som inte är ett minne, bara en 
svävande känsla av saknad och sorg. En sådan 
varelse skulle ha känt igen oss, vi var den dagen 
av änglarnas släkte, ur tiden hänryckta, minnes- 
tomma ... kärlek hette vårt vin, och vårt rus var 
en vila i Gud.» (183) Denna överväldigande 
passion drog till sig omvärldens hat: »Vi var de 
sista av ett mycket sällsynt släkte, vi var dömda 
som örn och varg, vi väckte hos människor 
detta oförklarliga begär att utrota och döda.» 
(197)

Delblanc har tidigare i Grottmannen (1977) 
skildrat en symbiotisk och överväldigande 
kärleksupplevelse, ett ursinnigt och extatiskt 
försök att nå tillbaka till paradiset. Sebastian 
Delfine och hans Gertrud kan inte återinträda i 
mystikens avlägsna land och ånyo vila i oskul
dens frid, men denna mycket vackra bok ser 
dem på slutet vilande i verkligheten, på något 
sätt ändå försonade med människotillvarons
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två stridiga ödesprinciper -  Frihet och Ordning. 
Sebastian upplever musiken och konsten som 
ett eko i sinnevärlden av den Celesta Ordning
en, och det hjälper honom att leva. I paradiset 
råder Frihet och Ordning i harmoni med var
andra. Hur annorlunda det är på jorden gestal
tar Delblanc på nytt och på nytt. Som vi redan 
noterat visar han i Speranza hur en despotisk 
ordning i kraft av en millenarisk retorik för
slavar och förråar människan, i Jerusalems natt 
hur den ursprungligen kärleksfulla kristna ord
ningen korrumperas av taktiska skäl, i Änkan 
att den fria människan är dömd utan stöd av en 
moralisk ordning. Han skriver med sitt hjärte
blod. Han skakar gallren samtidigt som han 
begråter frihetens grymma förlöpningar. Hans 
gestalter vädjar till oss att med öppna ögon och 
medvetenhet själva ta ställning.

Det förälskade paret i Moria land utmanade 
sin omgivning genom att hämningslöst söka sig 
tillbaka till paradiset. Det ligger en bitter ironi i 
att de dömdes som överträdare av den på femti- 
talet rådande ordningen som föraktade det 
översinnliga vardagsijärran, och att deras om
givning efter införandet några år senare av det 
politiska paradiset på jorden -  som rimligtvis 
borde ha medfört frihet -  visade sig vara lika 
fientligt inställd till kärleken, numera betraktad 
som en förlegad myt från ett passerat samhälls
stadium. Gubbens älskade Lena gjorde ett ynk
ligt försök att avväpna fientligheten genom att 
spela en »fruig» roll och därmed normalisera 
förbindelsen och föra ner den till ett vardagligt 
plan, medan Gubben-som-ung i en mardröm 
mötte den vanskapt förkroppsligade Avunden -  
personifikationen av samhällets förvända 
jämlikhetsideologi -  som väste om Lena: »Jag 
vill ha samma som hon, kyssar och smekningar 
och liv. Annars är det inte rättvist.» (206) Till 
sin skam kände han erotisk lust inför den 
monstruösa figuren. Det är tungt att vara ut- 
korad till en kärlek förklarad i akt. Helst ville 
han bli av med Lena, och det blev han också. 
Om deras möten berättar han med hjälp av 
Watteaus tavla »Kärlekslektionen», som de till
sammans stått inför på Nationalmuseum.5

Det var Lena som skänkte honom insikten att 
tavlan hade en dold och hotfull innebörd som 
bara två personer -  en gitarrspelare och en flic
ka i blått (som liknar Lena) -  tycks vara med
vetna om i den gracila och sorglösa rokoko
scenen. Hotet kommer från en staty av

trädgårdsgudinnan som håller på att bli levan
de; »hon verkar i Furstens tjänst» och är på väg 
att ta makten över människorna. Flickan och 
gitarrspelaren börjar förstå »vad som komma 
skall: att detta som bara är en bild, en eidolon, 
snart skall ikläda sig kött och bli makt och ty
ranni, en lustgård som snart ska bli en straffko
loni, där Fursten härskar i kraft av den bild som 
blivit till levande makt.» (181) Vad betyder det? 
Förslagsvis: En gång i tiden trodde människor
na på gudar och gudinnor som rådde över dem. 
Sedan försvann tron på gudomligheternas all
makt och de förvandlades till myt och konst; i 
form av sagor och statyer kastade de ett skim
mer över människolivet och hjälpte till att göra 
det uthärdligt. De borde ha fått förbli en till
gång och lisa för själen. Men Världsfursten, det 
ondas princip, en gammal bekant från Stagneli- 
us’ och Delblancs tankevärld, tål inte oskuld 
och skönhet, han vill Makt och Tvång. Han 
förstår att utnyttja människornas bild av och 
dröm om trädgårdsgudinnan, deras luftiga före
ställningar om den paradisiska lustgården. Han 
låter bilden »ikläda sig kött och bli makt och 
tyranni». Av människornas längtan efter idealet 
skapas i sinnevärlden ett politisk tillstånd utan 
frihet. Den förverkligade utopin blir förtryck. 
Förut stod människorna (låt oss säga) i ett för
troendefullt beroendeförhållande till de gamla 
gudarna, som förvisso kunde vara nyckfulla och 
grymma, men ofta trots allt lät sig bevekas, 
rördes av den enskildes böner, lät människan 
genom sin frihet och fantasi vara medskapande. 
Det förfärliga med tidens nya härskare, Histori
ens gudinna, är att hon är lagbundenhetens och 
det oåterkalleligas yttersta manifestation. Indi
viden är vanmäktig. Här tar vägen och utveck
lingen slut, här finns bara en trädgård av järn.

Om Lenas personalia visste han själv mycket 
lite, skriver Gubben, förutom att hon tillhörde 
överklassen och tydligen var studerande; det 
var som vi redan konstaterat genom hennes 
konstförfarna ögon han såg på tavlor. Deras 
kärlek var en sällsynt gåva, men en tung börda. 
Då hon, under deras sista möte, dansade silver- 
lysande naken inför honom medan »obevekligt 
grymma trädgårdsgudinnor» (212) samlades 
omkring dem, flydde han fegt, förgiftad av sam
tidens spirande hat mot kärlek och skönhet, 
numera uppfattade som motsatsen till jämlik
het och rättvisa.

Det är dock inte sista gången Gubben -  ung
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eller gammal -  träffar Lena. Det hör till den 
detektiva läsarglädjen att upptäcka att den 
patetiska, åldrande kvinnan Katarina -  Grevin
nan kallad -  som av Chefen beretts en reträtt
plats som hans avdankade älskarinna, ingen an
nan är än Gubbens ungdoms älskade -  nämli
gen Lena. Fast numera beskriver han henne 
som »en sminkad häxa i sextioårsåldern» (37), 
som sysselsätter sig med att smila mot puderdo
sans spegelbild, att sminka och älska sig själv. 
Skickligt låter Delblanc Gubben (själv i sjutti- 
årsåldern) förtränga hennes verkliga ålder (lik
som han förtränger och förvanskar det mesta 
som plågar honom). När han slår upp henne i 
en kalender blir han påmind om att de faktiskt 
är jämnåriga (och vi vet att Lena och han måste 
ha varit det). Ur kalendern kan vi vidare in
hämta att Katarina Kyhles andra dopnamn är 
Magdalena och att hon är utbildad konsthistori
ker. Det hör även till indiciekedjan att Natio
nalmuseum, där de förenades i kärlek i en av 
salarna den allra första dagen av sin bekant
skap, nu under den nya regimen utgör deras 
gemensamma arbetsplats. Till yttermera visso 
har Gubben på sin arbetsplats intrigerat sig till 
rummet där Watteau-tavlan tidigare hängde 
(den har nu skickats utomlands). Kvar finns en 
ljus rektangel på väggen, varifrån det ibland 
kommer en doft av rosor. Grevinnan är ogift, 
bor i en enrums-»änkebostad» för högre mä- 
tresser. Hon har med Gubbens ord haft »en 
krävande tjänst i Maktens säng». Utan rest av 
vare sig makt, skönhet eller allierade, är hon 
ingen Gubben behöver ta hänsyn till. Och han 
fortsätter: »den man hon offrat sig för är väl 
lika gammal som hon och likgiltig för hennes 
vissna kropp och hopplösa framtid.» (165) När 
hon, utsatt och rädd-, vädjar till honom om 
hjälp, doftar hon av torkade rosenblad och är 
klädd i en gammalmodig blå blus i ett rum där 
det trängs rester av ett rokokomöblemang. Sig
nalementet återkallar, efter en snart femtioårig 
intervall, flickan i tavlan, Lenas like, hon som 
anade den kommande faran.

Gubben svek sin ungdoms älskade. Det är 
emellertid möjligt -  kanske troligt -  att också 
Lena svek, då, för länge sedan. För Gubben 
kommenterar i ett plötsligt ryck av uppriktighet 
sin mytiska berättelse om hur örtagården 
underkastades Världsfurstens makt: »Det är 
lögn, som så mycket annat jag skrivit. Vi över
gav oss frivilligt i Furstens händer. Det var lyd

nad och underkastelse vi ville. Eller åtminstone 
överlevnad.» (241)

Vi har anledning att undra hur läsaren skall 
fastställa vad man kunde kalla objektivitets
graden i Gubbens redogörelser, en delikat be- 
rättarteknisk fråga. Man vill gärna sätta tilltro 
till berättelsen om Lena därför att den handlar 
om en djupt känd och allvarlig relation som har 
motsvarigheter i andra Delblanc-verk. Lika vik
tigt är att Gubbens-som-ung första och grund
läggande svek begås mot denna sällsynta 
kärleksrelation. Berättelsen skulle vara poäng
lös om skildringen av denna stora kärlek inte i 
inre mening vore »sann», eftersom allt som sker 
efter den måste ses som ett avfall ifrån kärleken. 
Däremot är skildringarna av Gubbens relatio
ner till sonen, Grevinnan och Mia förljugna och 
deformerade, de är ju betingade och färgade av 
det ursprungliga sveket, och det är viktigt att 
läsaren klart förstår vad det var som gick förlo
rat. Det var drömmen om en högre gemenskap 
och om vilan-i-Gud-i-varandra, det var idén 
om androgynen som i sig förenar bägge könen i 
harmonisk enhet, en bild som skänker männi
skan en paradisisk dröm att leva av. Men tro
het, utvaldhet, och skönhet var inga gångbara 
begrepp när dessa älskande sattes på prov, i 
stället rådde en nivellerande materialism och 
jämlikhetstanke, draksådden som skulle ge upp
hov till den totalitära staten. Med Gubbens ord 
»tålde människorna inte en salighet, som inte 
var lika för alla. Därför måste de nedstörta oss 
till rättvisans träldom, dessa demoner. / Men 
även jag var en av dem.» (221) Han tillstår 
plötsligt att han var medskyldig, och med en 
liknande häftig bekännelse ändrar han sin förs
ta tolkning av Watteau-tavlan, där Lena sägs 
profetiskt ana att Världsfurstens järnrike kom
mer att förstöra lustgården och hon ser gitarris
ten och flickan som maktlösa offer. Gubbens 
självrannsakan, för det mesta förljugen, leder 
ändå, som vi sett, så småningom fram till att 
lustgården förvisso förstördes, men med parets 
samverkan. Kanske är det så, att kärleksmötet 
på Nationalmuseum först långt efter det be
gångna ömsesidiga sveket förvandlades av den 
ångerfulle Gubben till myt och varsel, ett försök 
att uttrycka det förflutnas korta glädje och dess 
oändliga skuld och plåga.

Ytterligare ett svek har Gubben på sitt sam
vete, det gäller den efterblivna femtonåriga flic
kan Mia som av staten tilldelats honom som
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hemhjälp -  och, synes det, sänghjälp: »flickan 
får du ha kvar att förlusta dig med, om du 
orkar» (255) säger Ledaren och skänker den 
enda sidobelysningen vi får till Gubbens bedy
randen. Hon är en värnlös och kärleksfull varel
se, men just dessa egenskaper som borde fram
kalla Gubbens beskyddarinstinkter, väcker vre
de hos honom därför att de understryker hans 
svek mot sonen. I stället för att i mildhet och 
resignation vara henne en kärleksfull foster
fader, slår han henne, och konstaterar: »Om jag 
bara kunde förlåta mig själv, då skulle jag också 
kunna skona det arma barnet [...] Nu får hon 
lida för mina skuldkänslor.» (242) Den skuld
belastade människan projicierar egna fel på 
andra människor. Med sitt förnuft vet också 
Gubben att anledningen till att han hatar den 
efterblivna Mia är att hon varken är hans son 
eller Lena -  »ett brott hon inte kan förlåtas» -  
och att han i henne ser en sorts spegelbild av 
den egna, förkastliga livs viljan, framför allt se
dan han gjort henne gravid. Att han vid sjuttio 
års ålder skulle befrukta en femtonårig flicka 
och därmed vänta ett barn som ersättning för 
den oersättliga sonen, »det var en grym skäm
tan av livet, den blinda livsviljans sista triumf 
över min heder.» (244) Samma drift som så 
skamligt förmådde honom att förråda sonen, 
har alltså drivit honom att sexuellt utnyttja sin 
minderåriga fosterdotter, och han tolkar hennes 
positiva reaktion på graviditeten som utslag av 
samma livsvilja som han hos sig själv bejakat 
samtidigt som han hatat den. Hos henne skall 
den straffas, enär han saknar mod att straffa 
den hos sig själv. I sin barnsliga oskuld och 
kärleksfullhet framstår Mia som romanens 
enda positiva inslag, en representant för den 
kvinnliga, födande, närande livsprincipen, som 
går som en ränning genom Delblancs fik- 
tionsvärld. Ett tröstande malgré tout.

Motsatsen till livsviljan är beredvilligheten 
att dö. Den beredvilligheten har inte Gubben, 
eller snarare, han äger önskan men inte förmå
gan: »det var mig själv jag ville döda, som 
straff, till försoning. Men jag orkade inte» 
(240), skriver han som förklaring till sitt mord 
på kollegan Aljechin.

För materialisten medför döden enbart för
lust. Visserligen kan i utsatta lägen förlust av 
känsel och plåga framstå som önskansvärda, 
men annars lurar skräcken bakom tanken på 
den totala förintelsen. Stackars Mia, barn av ett

materialistiskt, sekulariserat samhälle, grät när 
Gubben lärde henne läsa och de kom till orden: 
»I buren låg Pippi död.» Ordet »död» fasade 
hon för, och hon fann på att trösta sig med en 
odödlighetsmyt -  »Och så vaknar man nästa 
morgon!» (81) Gubbens hat mot henne närs av 
att han aldrig kommer att återse sin son, att nåd 
och en hinsides återförening är omöjliga be
grepp. Och då får ingen annan tröstas heller! 
Om det så är en ömhjärtad, debil liten flicka. 
Framför allt (tänker vi oss) unnar han henne 
inte glädjen av att föda sitt barn. »Varför skulle 
jag tveka?» (258) frågar han sig utan uttalad 
syftning, i ett samhälle utan andra brott än upp
ror mot statens makt, utan skuld och försoning? 
Det är inte så svårt att gissa vad denna tvekan 
gäller, och att med ledning av citatmeningen »I 
buren låg stackars Pippi död» sluta sig till att 
han övervann den och tog livet av Mia. På nästa 
sida står meningen: »Ännu återstår ett dåd att 
utföra.» Nu gissar man att det gäller kvinnan 
han älskade en gång (Lena, numera Grevin
nan); »Hon är illa vanställd av ålderdom och 
sorg, men hon lever.» Logiken i hans deforme
rade känsloliv tycks vara att med döden straffa 
dessa två kvinnor för att han svikit dem. Hatet 
och döden drabbe den han projicierar sin skuld 
uppå!

Gubben är inkonsekvent när han både tror på 
den historiska nödvändigheten och på sin skuld. 
Begreppet den historska nödvändigheten före
faller vara ett exempel på mauvaise foi, ett för
sök att slingra sig undan ansvaret. När han låter 
livsviljan regera ohämmat och löper linan ut 
som våldsman, försvarar han det med att han 
bara drar konsekvenserna av det totalitära sam
hälle han lever i, som varken vet av skuld eller 
försoning. Ändå vet läsaren att känslan av skuld 
i det långa loppet inte kan trollas bort, det har 
ingen determinist ännu lyckats göra. Var, frågar 
man sig alltså om denna mycket upprörande 
roman, finns den avlösning som hade kunnat 
bryta den onda cirkeln genom att befria Gub
ben från samvetskvalen över att ha offrat sin 
son för den egna överlevnadens skull? Kristen
domens absolution är honom främmande. In
tellektuell eller förståndsmässig insikt -  om han 
orkade hålla fast vid den -  skulle inte kunna 
utplåna skamkänslan. I en brevkommentar me
nar Delblanc att Gubbens moraliska frälsning 
hade legat i resignation och godhet mot flickan 
(sonsubstitutet).6 Men språnget dit?
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Religiös tro är ingen nödvändig förutsättning 
for en moral som höjer sig över egennyttan, 
men Delblancs mytiska gestaltning av männi
skolivets problematik anknyter osökt till den i 
vidaste bemärkelse religiösa sfären. En etiskt 
högstående humanism som respekterar varje 
människas egenvärde är självfallet ett andligt 
värn mot våld och övergrepp, men frågan är hur 
motståndskraftig den i längden är inför politisk 
makt och ideologisk mobbning. Den är trots allt 
mycket abstrakt. Också under gynnsamma yttre 
omständigheter kan intellektuell humanism 
bara erbjuda stoicism inför döden, medan en 
förståndig materialism står hjälplös inför ålder
domens övermakt. Nu lever Gubben under 
grymma totalitära omständigheter och konsta
terar kort och gott att »skräcken för död och 
fysisk smärta är starkare än allt, här lyder man 
tidens gud och lägger sina kära på offerstenen, 
för att rädda sitt eget liv ...»(8), »Inget svek var 
för stort, när jag ville bevara mitt liv, mitt jag. 
Svek, mitt mönster!» (242) Vattendelaren mel
lan humanism och religiös tro ligger inte, säger 
jag mig, i uppförandeidealen, den består av nå
dens dimension och framträder när människan 
förbrutit sig och dignar under sin skuld. Ånger 
kan inte blåsa pånyttfödelsens anda i ett dött 
och begravet offer. Tjäna din medmänniska 
som syndabot, säger humanismen. Självfallet 
skall du tjäna din medmänniska, säger kyrkan, 
men för att du skall orka och inte förtvivla, får 
du syndernas förlåtelse. Det är frågor av detta

slag som Moria land väcker till liv och de är 
tidlösa, medan de politiska kulisserna förändras 
och systemen går mot större eller mindre yttre 
frihet.

Noter
1 Häri liknar Delblanc Hjalmar Bergman. Visserligen 
finns i bägges verk undantag till frånvaron av explika- 
tion. Pratsamheten har antagligen varit ett trötthets- 
fenomen som inte rubbar den allmänna regeln.
2 Brev 26.11.88. I artikeln »Jag står inte i en predik
stol för att domdera ...», Sv.D. 11.5.89, utvecklar 
Delblanc tankarna bakom hans framställning av son
offret.
3 Med sitt våldsamma självhat, sin ömhetstörst och 
sin upprörda misantropi har Gubben en del gemen
samt med källarmannens existentiella vånda i Dosto- 
jevskijs Anteckningar från källarhålet. Delblanc 
skriver i ett brev till mig 10.12.88 att han inte »påver
kats» av Dostoj evskij men att han känt igen sitt eget 
passionerade intresse för frågan om människan är så 
beskaffad, att hon måste leva under en eller annan 
Ordning eftersom Friheten av olika skäl är svår eller 
omöjlig.
4 Brev 13.1.89.
5 I både Moria land och Gunnar Emmanuel (1978) 
besöker huvudpersonen Nationalmuseum, och kärle
ken till den älskade utvecklas berättarmässigt genom 
anknytning till en eller flera tavlor. I fråga om Wat- 
teaus »Kärlekslektionen» kan noteras att tolkningen 
av tavlan i Moria land inte stöder sig på konsthisto
risk tradition, i vilken »trädgårdsgudinnan» betraktas 
som gudinnan Opportunity eller 1’Occasion, beskyd
dare av de älskande.
6 Brev 13.1.89.




