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1. INLEDNING

Kjell Westö är den bäst säljande finlandssvenska författaren i Finland för tillfället. Hans senaste

roman, Hägring 38, som också utgör ämnet för den här uppsatsen, sålde 45 500 exemplar på finska

i Finland under utgivningsåret 2013. Det var den tredje bäst säljande romanen i hela landet och

toppades endast av Laila Hirvisaaris Me, Keisarinna (62 800) och Ilkka Remes Omertan liitto

(52 100). Årets Finlandiaprisvinnare, Riikka Pelos Jokapäiväinen elämämme, kom fjärde med

45 300. Totalt har Westös tre senaste romaner sålt 191 000 exemplar på finska under

publiceringsåret.1

Ingen annan finlandssvensk författare kommer nära Westös totala försäljning i Finland. De

enda andra finlandssvenska författare som nått tjugo-i-topp (med sina finska översättningar) under

perioden 2000–2015 är Ulla-Lena Lundberg och Bo Carpelan. Lundbergs Finlandiaprisbelönade

roman Is (2012) är i och för sig den mest sålda finlandssvenska romanen under ifrågavarande period

med 100 600 exemplar på finska, men hennes övriga romaner har inte sålt närapå lika bra. En finsk

nyutgåva av Stora världen sålde 13 100 exemplar år 2015 men för övrigt dominerar Westö. Bo

Carpelans likaledes Finlandiaprisbelönade Berg sålde 45 400 exemplar på finska år 2005. Den

svenska försäljningen i Finland är så pass liten att den inte publiceras och det samma gäller den

svenska försäljningen i Sverige.

Den bäst säljande finländska författaren i Finland över lag är Ilkka Remes, som gett ut en

spänningsroman per år under jämförelseperioden. Hans romaner har sålt totalt 1 333 500 exemplar

under utgivningsåret. Det placerar honom i en klass för sig.

Men förutom att sälja böcker har Kjell Westö belönats med litteraturpriser. Westö tilldelades

det mest kända finländska litteraturpriset, Finlandiapriset, år 2006 för den historiska romanen Där

vi en gång gått. Därtill fick han både Sveriges Radios Romanpris2 och Nordiska rådets litteraturpris3

år 2014 för Hägring 38. Däremot har Westö inte fått det andra stora finländska litteraturpriset,

Runebergspriset4. Finlandssvenska vinnare av Runebergspriset sedan starten 1987 är Lars Sund,

Monika Fagerholm, Agneta Ara, Ulla-Lena Lundberg, Zinaida Lindén och Hannele Mikaela

Taivassalo.

Hägring 38 är en historisk roman som utspelas år 1938, året innan det finska vinterkriget,

1 Finlands förlagsförenings statistik över bästsäljande romaner. Http://www.kustantajat.fi/pages/k36/, hämtad 
14.11.2016.

2 Sveriges Radios Romanpris. Http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=499&artikel=5803635, hämtad 
14.11.2016.

3 Nordiska rådets webbplats. Http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/kjell-westoe-fick-nordiska-raadets-
litteraturpris-2014-foer-201chaegring-38201d, hämtad 14.11.2016.

4 Wikipedia. Runebergspriset. Https://sv.wikipedia.org/wiki/Runebergspriset, hämtad 14.11.2016.
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som markerar andra världskrigets början i Finland, bryter ut. Det är Kjell Westös fjärde historiska

roman. Drakarna över Helsingfors (1996) och Vådan av att vara Skrake (2000) är i och för sig

gränsfall, de historiska partierna är rätt få och största delen av handlingen utspelar sig under Westös

livstid, men Där vi en gång gått (2006) och Hägring 38 är rena historiska romaner.

I den här uppsatsen kommer jag att analysera Hägring 38 i ljuset av den historiska romanens

tre typer: den klassiska, modernistiska och postmoderna typen. Jag har utarbetat en metod som

bygger på att jag har valt ut de mest typiska dragen för dessa tre typer och så använder jag den för

att analysera romanen. På så sätt ger jag en uppfattning om hur romanen placerar sig i relation till

de tre typerna. Samtidigt hoppas jag kunna säga något väsentligt om romanen och historiska

romaner över lag.

1.1. Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att analysera Hägring 38 som en historisk roman. Det huvudsakliga

fokus ligger på hur romanen ställer sig till den historiska romanens tre typer. Dessa tre typer

kommer att utgöra uppsatsens röda tråd. Därmed är mina forskningfrågor:

• Hur framkommer den historiska romanens tre typer i Hägring 38?

• Hur placerar sig Hägring 38 inom genren historiska romaner?

1.2. Tidigare forskning

Med tanke på Kjell Westös enorma genomslag är det anmärkningsvärt hur lite det har forskats kring

hans litteratur. Det är omöjligt att säga vad det beror på men man kan spekulera i åtminstone två

orsaker. Den ena är att Kjell Westö fortfarande är aktiv, den andra att han är en storsäljare. I och för

sig forskas det mycket i andra aktiva författare så kanske är den senare förklaringen mera trovärdig.

Det går ibland att skönja en viss motvilja bland litteraturvetare att ta tag i bästsäljande romaner.

Det lilla som har forskats kring Westös litteratur går inte rakt på sak. Det som kommer

närmast är Oetze Theodoor Deelstras mastersuppsats i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet år

2016. Uppsatsens titel är "Stora författare från periferin: En jämförande studie mellan

minoritetslitteratur från Friesland och Finland, med romanerna de fûke (1966) och Där vi en gång

gått (2006) som utgångspunkt". I uppsatsen undersöker Deelstra hur romanerna behandlar den

frisiska och finlandssvenska minoritetskulturen och en av slutsatserna är att den finlandssvenska

minoriteten framställs som överklass medan den frisiska minoriteten söker sin självbild i

landsbygden. En annan slutsats är att skillnaden mellan minoritetslitteraturerna är att den frisiska

litteraturen definieras av språket medan den finlandssvenska definieras genom politiska och

ideologiska argument. Det här är ändå en radikal förenkling. I likhet med den frisiska är språket det
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viktigaste definierande draget för den finlandssvenska minoriteten.5

En annan som skrivit om Westös litteratur är filosofie doktor Heidi Grönstrand. Hon har

undersökt flerspråkigheten i Westös romaner i artikeln "Kjell Westö: kielisiltojen rakentaja ja

kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija". I artikeln tar Grönstrand fasta på användningen av

finska, svenska, engelska och tyska i Westös romaner samt det genomslag Westö har haft över

språkgränsen i Finland.6

Finlandssvenska historiska romaner har däremot varit ett något populärare forskningsämne.

Litteraturvetaren Marita Hietasaari skrev sin doktorsavhandling om Lars Sunds Siklax-trilogi inom

ramen för den postmoderna historiska romanen. I avhandlingen efterlyser hon bredare forskningar

som skulle binda ihop Sunds trilogi med den allmänna utvecklingen inom den historiska romanen

under de senaste decennierna. Bland annat föreslår hon att man skulle forska i hur den nya

finlandssvenska historiska romanen behandlar Finlands krig under 1900-talet, ett ämne som tacklats

av ett flertal författare.7

Därtill har det producerats två stycken pro gradu-uppsatser som behandlar finlandssvenska

historiska romaner under de senaste åren. Den ena är Lari Assmuths uppsats "En hjälte för vår tid

som historisk metafiktion: Förhållandet till historia i Thomas Wulffs roman" (2012), som

koncentrerar sig på de postmoderna dragen i den ifrågavarande romanen.8 Den andra är Sebastian

Köhlers uppsats "I varje pärlas kärna finns en orenhet: Om historikern som profet och träldomens

ofrånkomlighet i Fredrik Långs roman Mitt liv som Pythagoras" (2015), som undersöker hur

romanen förhåller sig till sin genre och vilken uppfattning om historien den förmedlar.9 Dessa

uppsatser anknyter endast delvis till ämnet för den här uppsatsen och kommer därmed inte att

beaktas vidare.

Istället är en av målsättningarna med den här uppsatsen att börja fylla i de luckor som finns i

forskningen kring Westös litteratur. I och med att Westö så gott som ensam bär upp den

finlandssvenska förlagsbranschen rent ekonomiskt förtjänar han att någon forskar i hans arbete.

5 Deelstra, Oetze Theodoor. Stora författare från periferin: En jämförande studie mellan minoritetslitteratur från 
Friesland och Finland, med romanerna de fûke (1966) och Där vi en gång gått (2006) som utgångspunkt. Uppsala 
universitet, 2016.

6 Grönstrand, Heidi. Kjell Westö: kielisiltojen rakentaja ja kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija. Sananjalka 
54 (2012) s. 143–159.

7 Hietasaari, Marita. Totta, taru vai narrinpeliä? Lars Sundin Siklax-trilogian (meta)fiktiivinen historiankirjoitus. 
Oulun yliopisto, 2011, 106.

8 Assmuth, Lari. En hjälte för vår tid som historisk metafiktion: Förhållandet till historia i Thomas Wulffs roman. 
Helsingfors universitet, 2012.

9 Köhler, Sebastian. I varje pärlas kärna finns en orenhet: Om historikern som profet och träldomens ofrånkomlighet i 
Fredrik Långs roman Mitt liv som Pythagoras. Helsingfors universitet, 2015.
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1.3. Metod och material

Min metod bygger på de viktigaste teoretiska texterna som behandlar historiska romaner. Historiska

romaner delas vanligtvis in i klassiska, modernistiska och postmoderna historiska romaner. Denna

indelning sker på basis av en samling typiska drag. Dessa drag presenteras närmare i kapitlen 4, 5

och 6. Hur dragen framkommer i romanen analyseras i underkapitlen.

Materialet består av själva romantexten. Till den hör kapitelepigrafer i vissa av kapitlen.

Omslaget, baksidestexten och tacktexten efter själva romantexten lämnas utanför analysen.

På grund av att den teoretiska litteraturen koncentrerar sig på västerländska historiska

romaner kommer så gott som alla exempel komma ur den traditionen. Det här är en brist som läsare

med ett intresse för icke-västerländska historiska romaner bör ta i beaktande. I det aktuella

sammanhanget kommer den ändå inte att utgöra ett oöverkomligt hinder.
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2. KJELL WESTÖ

Kjell Westö är född 1961. Han inledde sitt författarskap med diktsamlingarna Tango Orange (1986)

och Epitaf över Mr. Nacht (1988). Därefter följde diktsamlingen Avig-Bön (1989) som publicerades

på alternativförlaget ai-ai under pseudonymen Anders Hed. Hed utnämndes till årets debutant av

den inflytelserika poesikritikern Poul Borum i Aftonbladet.10

Efter diktsamlingarna följde två novellsamlingar. Utslag och andra noveller (1989) blev en

kritikerframgång och nominerades för Finlandiapriset medan Fallet Bruus (1992) innehåller

berättelsen "Melba, Mallinen och jag" som hör till det bästa i Westös hela produktion.11

Westös första roman Drakarna över Helsingfors (1996) blev en försäljningssuccé både på

finska och svenska. Romanen handlar om Finland från 1960-talet till början av 1990-talet och blev

den första att klä 1980-talets beryktade kasinoekonomi och den därpå följande kraschen i

romanform. Handlingen kretsar kring huvudpersonen Riku Bexars familj och hur den drabbas av

såväl de goda och de dåliga åren. Med andra ord har Westö jobbat med episka teman ända sedan sin

romandebut.12

Dessa teman återkommer och fördjupas i Vådan av att vara Skrake (2000). Romanens

jagberättare, Wiktor Skrake, funderar över sitt eget ursprung genom att berätta om sin far och mor

och vad som sker i deras liv. De historiska tillbakablickarna tar läsaren ända till slutet av 1800-talet

då släkten Skrake anländer till Helsingfors och bland dem ingår ett längre parti som skildrar

avrättningen av sju arbetare mot Strengbergs tobaksfabriks vägg i Jakobstad under inbördeskriget,

ett annat tema som Westö återkommer till i sina senare romaner.13

En av Westös uttalade avsikter med sitt författarskap är att bredda de finlandssvenska och

finska läsarnas syn på den svenska minoriteten i Finland, dess gräsrötter och sociala skiktningar. Då

den första Skraken, Oskar Johannes, anländer till Helsingfors söker han jobb som hamnsjåare och

byggarbetare. Därmed vill Westö skriva in den hittills marginaliserade finlandssvenska

arbetarklassen i Helsingfors historia. Den här sortens projekt är typiska för postmoderna historiska

romaner som vi återkommer till i kapitel 6.14

Efter Vådan av att vara Skrake kom Lang (2002) som är en thriller i det korta formatet. Den

här romanen sticker ut bland Westös övriga produktion, som följer en rätt konsekvent linje i sin

10 Korsström, Tuva. Från Lexå till Glitterscenen: Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960–2013. 
Schildts&Söderströms, 2013, 436.

11 Korsström 2013, 436.
12 Ingström, Pia. Den nyaste prosan i Finlands svenska litteraturhistoria. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000, 

324.
13 Westö, Kjell. Vådan av att vara Skrake. Söderströms, 2000.
14 Ekman, Michel (red.). Prosa: Bred epik och nyanserad novellkonst i Finlands svenska litteratur 1900–2012. Svenska

litteratursällskapet i Finland, 2014, 298.
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utveckling. Lang handlar om mediepersonligheten Lang vars karriär och privatliv är på väg neråt.

Berättarjaget är hans goda vän Konrad Wendelin som ägnar sig åt att skriva närhistoriska romaner.15

Det finns mycket som tyder på att Lang är en mellanbok där Westö har bearbetat sina

upplevelser från att ha arbetat med de två föregående, betydligt större romanerna. Bland annat ingår

det i Lang en fiktiv recension av en av Wendelins romaner. I den anklagas han för "krampaktig

innerlighet", "ett monomant och föråldrat klassperspektiv", "en tro på att människans alla nyanser

går att härleda ur barndomen" samt "ett slösande bruk av tung tidsrekvisita". På så sätt blir Lang

något av en metaroman där författaren ifrågasätter sig själv och sitt arbete som romanförfattare.16

Där vi en gång gått (2006) är Westös tredje historiska roman. Den för Westö typiska epiken

når här sitt hittills största omfång. Romanen utspelas i Helsingfors under åren 1905–1938, från

sekelskiftet till början av vinterkriget (som avhandlas i epilogen). Den definierande upplevelsen för

romanens många stora och små karaktärer är Finlands inbördeskrig, vars skuggor de aldrig riktigt

klarar av att ta sig ur. Vissa blir kallblodiga mördare och sociopater, andra djupt deprimerade och

inkapabla att ta hand om sig själv.17

Precis som i Westös tidigare romaner utgörs persongalleriet av både män och kvinnor från

olika samhällsklasser, men det huvudsakliga fokus ligger ändå på männen. Kvinnorna utgör för det

mesta olika sorters fantasier eller hjälpredor och är förvånansvärt oberörda av de traumatiska

händelserna under inbördeskriget, vilket kan förklaras med deras begränsade kontakt till själva

dödandet. Den enda kvinnan som direkt deltar i kriget är en röd fångvaktare som förnedrar en av de

manliga huvudpersonerna, vilket hos honom utlöser ett vansinnigt hämndbegär som slutar med

urskillingslöst mördande efter krigsslutet.

Där vi en gång gått skiljer sig stilistiskt från de föregående romanerna i och med att den har

betydligt mindre dialog. En annan intressant detalj är att Westö här börjar återanvända vissa av sina

karaktärer. Wiktor Skrakes farfar Bruno Skrake och farmor Maggie Enerot från Vådan av att vara

Skrake återkommer här i sin ungdoms skepnad. Likaledes återkommer släkten Widing från samma

roman medan den nya karaktären, läraren och vänstersympatisören Ivar Grandell dyker upp på nytt

i Hägring 38.

Där vi en gång gått gav Westö Finlandiapriset. Därtill uppfördes den som pjäs på

Helsingfors stadsteater och filmatiserades. Romanen blev även Westös genombrott i Sverige.18

Westös hittills omfångsrikaste roman är Gå inte ensam ut i natten (2009). I den får läsaren

följa med en grupp ungdomar under 1960–80-talet. Precis som Lang utgör Gå inte ensam ut i

15 Westö, Kjell. Lang. Söderströms, 2002.
16 Korsström 2013, 442.
17 Westö, Kjell. Där vi en gång gått. Söderströms, 2006.
18 Korsström 2013, 444.
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natten någon sorts paus i Westös historiska projekt. I den här romanen är det popmusiken, ett annat

återkommande tema, som står i fokus.

2.1. Hägring 38

Hägring 38 är Kjell Westös sjätte roman. Den utspelas i mars–november 1938, ett år innan det

finska vinterkriget bryter ut. Det faktum att världen går mot andra världskriget är det som skapar

spänning i romanen. Hitler har tagit makten i Tyskland, i Spanien pågår ett inbördeskrig mellan

republikanerna och nationalisterna, Mussolini är Italiens stora man och i Sovjetunionen styr Stalin

med iskall järnhand. Motsättningarna i samhället ökar och antisemitismen sprider sig.19

Det är inte nödvändigt att gå alltför djupt in på handlingen i det här skedet, det viktigaste

framkommer i senare kapitel. Dessutom är den inte speciellt komplicerad, strikt taget ingår där

knappt några vändpunkter. Men på denna enkla handling har Westö ändå komponerat en

djuplodande och insiktsfull roman.

Romanens huvupersoner är advokat Claes Thune och hans sekreterare fru Wiik, som även

går under namnen Matilda och Miljafröken. De får turvis agera som romanens berättare och

fokalisatorer. Förutom kontoret där de vistas tillsammans har vardera sina egna sammanhang där de

lever sina liv. Thunes sammanhang består av hans vänner i Onsdagsklubben, en informell herrklubb

vars verksamhet går ut på att bereda medlemmarna möjligheter att träffas regelbundet för att

diskutera och dricka alkohol. Fru Wiiks sammanhang består av hennes filmintresse, hennes bror och

hennes enstaka väninnor.

För Thunes del handlar romanen om att pejla stämningen bland Helsingfors borgerliga

finlandssvenskar. Inom ramen för klubben kommer Thune i kontakt med såväl liberala som

konservativa hållningar, i vissa fall rentav nazistiska. Thune träffar sina vänner i olika sammanhang

och konstellationer och en stor del av de kapitel där han fungerar som berättare består av

diskussioner om det politiska läget.

Den drivande kraften i romanen är ändå fru Wiik. Efter inbördeskriget hamnade hon på ett

fångläger för röda fångar där hon utsattes för svält och upprepade våldtäkter. I början av romanen

känner hon igen en av medlemmarna i Onsdagsklubben som hennes forna våldtäktsman. Han

känner ändå inte igen henne men blir förtjust i henne och börjar uppvakta henne och då bestämmer

hon sig för att agera. I slutet av romanen tar fru Wiik först livet av sin plågoande och sedan sig

själv. Detta gör henne till en episk hämnare.

Förutom de fiktiva personerna förekommer det ett flertal verkliga historiska personligheter i

romanen. Dem kommer vi att diskutera senare.

19 Westö, Kjell. Hägring 38. Schildts&Söderströms, 2013.
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På många sätt känns Hägring 38 som ett försök av Westö att knyta ihop sin serie av

historiska romaner. Inbördeskriget är ett viktigt tema. Det samma gäller klass. Den för Westö

typiska manliga världen är starkt närvarande men nyanseras något. Den kvinnliga upplevelsen

däremot behandlas i helt nya banor. Westö har anklagats för att hans kvinnliga karaktärer är alla

stöpta i samma form. De är "dyrkansvärda, överkänsliga och depressiva".20 Det är rimligt att anta att

han har beaktat den här kritiken och föresatt sig att skapa en radikalt annorlunda kvinnlig karaktär.

Hägring 38 är också betydligt råare än de tidigare romanerna. De brutala hämndaktionerna i

Där vi en gång gått är mindre utförligt beskrivna än det gastkramande sexualiserade våldet som fru

Wiik utsätts för på fånglägret.21

Diskussionerna i romanen är också tyngre än i de tidigare. Hägring 38 kan betraktas som en

uttryckligt politisk roman, men det är något vi återkommer till senare.

Mottagandet var över lag positivt. "Hägring 38 är en fundersam thriller. Westö berättar

långsamt, kontrollerat och vackert om en vår, sommar och höst som leder fram till en obönhörlig

eruption", skriver Sofia Torvalds i Kyrkpressen22. Martin Welander är något mera kritisk i Västra

Nyland: "Men så länge analogierna hålls i schack, och de historiska utvikningarna inte bara blir

självändamål, är Hägring 38 en stark berättelse som visar att Westö visst kan vara både stram och

effektiv när han så vill."23

Hufvudstadsbladets Tuva Korsström tog upp de olika nivåerna i romanen i sin recension:

"Man kan se Hägring 38 som en uppgörelse med det förflutna, men också som en spegelbild av vår

egen tid med dess rashets, främlingsfientlighet och näthat. Parallellerna är slående och gör det

omöjligt att försjunka i romanen som enbart en beskrivning av 'hur det en gång var'."24

"Hägring 38 är ett konstnärligt fullödigt vittnesbörd om att ambivalens är en rättighet, och

att ta ställning till tidens stora, svåra frågor en skyldighet", sammanfattade Ragnar Strömberg

romanens moraliska budskap i Aftonbladet.25

20 Korsström 2013, 445.
21 Totalt dog 27 000 röda, 5 200 vita och 4 400 andra personer i inbördeskriget. Nästan hälften av de röda dog på 

fånglägren av sjukdomar och svält, 11 700 personer. Antalet röda som avrättades var 7 400. Av de vita stupade 
största delen på fältet, 3 400 personer. Antalet vita som avrättades av röda krigare var 1 400. Källa: "Krigsdöda 1918
specificerade enligt dödssätt och ideologi", Databasen över krigsdöda 1914–1922, Nationalarkivet. 
Http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2, hämtad 15.11.2016.

22 Torvalds, Sodia. Innan kriget kom. Kyrkpressen, 41/2013.
23 Welander, Martin. Lugnet före stormen. Västra Nyland, 20.8.2013.
24 Korsström, Tuva. Skrämmande aktuell epokskildring. Hufvudstadsbladet, 20.8.2013.
25 Strömberg, Ragnar. Ödesdrama i Hitlers skugga. Aftonbladet, 30.9.2013. 

Http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article17567007.ab, hämtad 15.11.2016.
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3. HISTORISKA ROMANER

Så klart finns det inte bara en definition på vad som är en historisk roman, allt annat skulle vara

befängt, men en faktor som alltid kommer upp är tidpunkten då romanen utspelas. Det brittiska

sällskapet för historiska romaner uppger i sin egen definition att romanen måste vara skriven minst

femtio år efter de händelser som den skildrar eller av en person som inte levde på den tiden, vilket

innebär att romanen måste vara skriven på basis av ett forskningsarbete. Det här är den definition

som används i den här uppsatsen.26

I enlighet med den här definitionen är Hägring 38 en historisk roman. Det samma gäller Där

vi en gång gått. Vådan av att vara Skrake och Drakarna över Helsingfors är gränsfall medan Gå

inte ensam ut i natten och Lang inte uppfyller kriterierna.

Det typiska för historiska romaner är att de kan handla om nästan vad som helst. Den

historiska komponenten kan existera inom kärleksromanen, detektivromanen, thrillern, den

kontrafaktuella romanen, skräckromanen, den litterära romanen, den gotiska romanen, epiken,

fantasy, mysteriet, vilda västern-romanen, barn- och ungdomsromanen och så vidare. Det här

genreöverskridande draget är ett av den historiska romanens grundläggande karaktärsdrag.27 Det

syns även i Hägring 38, som blandar drag av den litterära romanen med mysterieromanen.

Nationens uppkomst och historieskrivningens sanningsenlighet är några teman som ofta

förekommer i historiska romaner. I de äldre historiska romanerna ingår ofta ett pedagogiskt spår där

författaren strävar efter att undervisa läsaren om avgörande historiska skeenden. I de nyare handlar

det däremot om att ifrågasätta den gängse historieskrivningen och visa på dess subjektivitet eller

dolda tendenser, och att lyfta fram sådana marginaliserade historieskrivningar som hittills varit

förbisedda av den normativa politiska historieskrivningen, till exempel kvinnlig, postkolonial och

homosexuell historieskrivning.28

Beroende på inställningen till historien brukar historiska romaner indelas i tre typer:

klassiska, modernistiska och postmoderna. Grovt förenklat kan man tala om att den klassiska typen

uppkom i början av 1800-talet, den modernistiska i början av 1900-talet och den postmoderna under

andra hälften av 1900-talet. Den modernistiska och postmoderna typen sammanfaller i stora drag

med den litterära modernismen och postmodernismen.

Det har även talats om den historiska romanens återkomst. Här syftar man i allmänhet på

romaner som Umberto Ecos Rosens namn (1980, på svenska 1983) och Salman Rushdies

26 Lee, Richard. Defining the genre. Historical novel society. Https://historicalnovelsociety.org/guides/defining-the-
genre/, hämtad 16.11.2016.

27 de Groot, Jerome. The Historical Novel. Routledge, 2010, 2.
28 de Groot 2010, 3.
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Midnattsbarnen (1980, på svenska 1983). Det var i samband med dem som den postmoderna

historiska romanen slog igenom för en större publik.29

3.1. Finlandssvenska historiska romaner

Precis som i resten av den västerländska kultursfären har historiska romaner varit populära även i

Svenskfinland. I det här kapitlet presenteras ett litet urval av finlandssvenska författare som ägnat

sig åt den historiska romanen för att ge lite bakgrund om fältet över lag samt hur Westös arbete

relaterar till det. Författarna är ordnade enligt födelseår. Ett annat sätt att ordna dem hade varit

enligt när de debuterade.

3.1.1. Fredrika Runeberg (1807–1879)

Fredrika Runeberg hade kunnat bli Finlands första författare av historiska romaner om hennes

roman Fru Catharina Boije och hennes döttrar hade getts ut så fort den blev färdig 1843 istället för

1858. Det sägs att det grämde henne att Zacharias Topelius hann publicera Fältskärns berättelser

före henne.30

Runeberg gav ut bara två romaner under sin författarkarriär, men båda två utspelar sig i

historiska miljöer. Genom att förlägga romanerna i det förgångna kunde hon frigöra sig från

samtidens konservativa normer och erbjuda sina hjältinnor större handlingsfrihet. Den ovan nämnda

Fru Catharina Boije och hennes döttrar äger rum under Stora ofreden (1700–1721) medan den

andra, Sigrid Liljeholm (1862), går bakåt ända till sekelskiftet 1600. Runeberg har uppgett att Sir

Walter Scott (som vi återkommer till i kapitel 4) var hennes största idol och förebild som

författare.31

De viktigaste teman i Runebergs romaner är kärlek, äktenskap, lojalitet och

auktoritetsuppror. I Fru Catharina Boije och hennes döttrar får den absoluta föräldramakten ge

vika till förmån för kärleksäktenskapet och adelsskapets privilegier för ofrälse meritokrati.32

Runeberg ansåg att kvinnor som gifter sig av kärlek har lättare att uthärda det äktenskapliga

livets påfrestningar. Hon talade varmt för en positiv äktenskapsmodell som bygger på närhet,

erotisk attraktion, ömsesidig respekt och gemensamma strävanden. Därtill ville hon göra livet

lättare för ogifta kvinnor så att de slapp ingå äktenskap enbart för att bli försörjd.33

29 Keen, Suzanne. The Historical Turn in British Fiction i A Concise Companion to Contemporary British Fiction, 
James F. English (red.). Blackwell Publishing, 2006, 171–172.

30 Forssell, Pia. Fredrika Runeberg – ambition och konvention i Finlands svenska litteraturhistoria. Svenska 
litteratursällskapet i Finland, 2000, 310.

31 Forssell 2000, 310.
32 Forssell 2000, 308.
33 Forssell 2000, 309.
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3.1.2. Zacharias Topelius (1818–1898)

Walter Scott och hans efterföljare gjorde den historiska romanen respektabel, Zacharias Topelius

lanserade den framgångsrikt i Finland.34 I likhet med Runeberg har Topelius påtalat sin skuld till

den brittiske författaren.35

Topelius började skriva historiska följetonger efter att han hade disputerat för filosofie

doktorsgraden men inte fick någon tjänst på universitetet. Det medryckande innehållet som byggde

på den samtida vetenskapliga forskningen om historien publicerades i Helsingfors Tidningar, som

han var redaktör för i nästan tjugo år. Den första följetongen var Gamla baron på Rautakylä (1849)

som utspelar sig på 1700-talet. Senare omarbetade han texten till en pjäs som han döpte till Efter 50

år och som fick sin premiär i Helsingfors 1851.36 Pjästiteln är onekligen en direkt hänvisning, och

en homage, till Walter Scotts genombrottsroman Waverley; or 'Tis Sixty Years Since (1814).

Efter debuten följde Hertiginnan av Finland. Romantiserad berättelse, som ingick i

Helsingfors Tidningar 1850. Den blev en enorm succé och publicerades i bokform redan samma år

under samma titel men med tillägget: jemte en historisk skildring af Finska kriget åren 1741–

1743.37

Sedan kom ytterligare en litteraturhistorisk klassiker, det vill säga Fältskärns berättelser

(1853–1867). I det här verket återberättar Topelius det svenska rikets historia ur finländsk synvinkel

från och med slaget i Breitenfeld 1631 till Gustaf III:s statskupp 1772.38 Med Fältskärns berättelser

blev den breda allmänheten medveten om det finska folkets insats i det som tidigare uteslutande

betraktats som svensk historia.39

Topelius historiska romaner, sagor och berättelser blev väldigt populära redan under hans

livstid och under 1880-talet hörde han till förlaget Albert Bonniers allra bäst säljande författare.40

Såväl Topelius som Runeberg kan betraktas som författare av klassiska historiska romaner.

3.1.3. Harald Hornborg (1890–1976)

Harald Hornborg och Margit von Willebrand-Hollmerus är två av 1900-talets finlandssvenska

bestsellerförfattare par excellence. Deras bokförsäljning möjliggjorde den smala litteraturen, utan

dem hade det finlandssvenska litterära fältet varit avsevärt mindre. Hornborg gav ut nästan fyrtio

34 Forssell 2000, 310.
35 Wrede, Johan. Zachris Topelius – barnatro och fosterland i Finlands svenska litteraturhistoria. Svenska 

litteratursällskapet i Finland, 2000, 325.
36 Wrede 2000, 324.
37 Wrede 2000, 324.
38 Wrede 2000, 325.
39 Knapas, Rainer. Liberalism och fennomani i Finlands svenska litteraturhistoria. Svenska litteratursällskapet i 

Finland, 2000, 360.
40 Wrede 2000, 329.

14



böcker, huvudsakligen inom den historiska genren. En av Hornborgs mest populära romaner var

Ödemarksprästen (1938). Den översattes till flera europeiska språk och filmatiserades.41

Förutom författare var Hornborg även jägarkapten. Han fick sin utbildning på Lockstedter

lager och deltog i första världskriget i preussiska armén. På grund av en sjukdom stannade

Hornborg i Tyskland när det finska inbördeskriget bröt ut och återvände inte förrän det var slut.

Senare jobbade han bland annat på Holger Schildts förlag, Utrikesministeriet och

träförädlingsindustrins arbetsgivarförening.42

Hornborg trodde på den historiska romanens kapacitet att förmedla kunskap och insikt. Han

var mån om att den historiska informationen skulle vara korrekt in i minsta detalj. Den psykologiska

gestaltningen är underordnad handlingen. Hans hjältar är överlag typiska antihjältar, amoraliska

libertiner eller annars bara svaga individer. Hans ambition var att ifrågasätta alla ideologier som

tvingat män till krig och undergrävt upplysning och demokrati.43

Den här synen, som kan ha varit en följd av Hornborgs personliga erfarenheter av krig,

bidrog sannolikt till att hans romaner blev alltmer dystopiska under 1950-talet. Det inverkade även

på hans försäljning, negativt.44

3.1.4. Margit von Willebrand-Hollmerus (1894–1982)

I likhet med Hornborg var Margit von Willebrand-Hollmerus en sällsynt produktiv författare. Hon

gav ut nästan sextio böcker. Som bäst utkom romanerna i upplagor om 10 000 exemplar på hennes

finlandssvenska förlag. Därtill kom delupplagor i Sverige och finska översättningar.45

Som hennes mest genomarbetade romansvit betraktas romanerna Hedvig och Desirée

(1941), Det borde vara glömt (1942), Ursula Kastellporten (1944), En man utan ära (1945) och

Bunden och fri (1946).46 Hon är inte lika intresserad av de historiska detaljerna som Hornborg men

däremot ypperligt bra på att skildra tidsandan. Handlingen i hennes romaner drivs framåt av

samspelet mellan politiska skeenden, idéhistoria och karaktärernas psykologi.47

von Willebrand-Hollmerus var en varm anhängare av kvinnoemancipationen och redan 1943

var det en recensent som karakteriserade hennes texter som feministiska. Det här kan vara en av

orsakerna att hon klarade av att hålla liv i den historiska genren ända till slutet av 1960-talet, då den i

övrigt upplevde en svacka. De främsta av hennes romaner påminner om något som bäst kan

41 Antas, Maria. Historiska romaner i Finlands svenska litteraturhistoria. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000, 
173.

42 Wikipedia. Harald Hornborg. Https://fi.wikipedia.org/wiki/Harald_Hornborg, hämtad 16.11.2016.
43 Antas 2000, 173.
44 Antas 2000, 174.
45 Antas 2000, 173.
46 Antas 2000, 174.
47 Antas 2000, 173.

15



beskrivas som en kvinnans kulturhistoria.48

Vid sidan om skrivandet jobbade von Willebrand-Hollmerus som förlagsredaktör, bland

annat för Anni Blomqvist.49

Rent kronologiskt var både Hornborg och von Willebrand-Hollmerus verksamma under den

litterära modernismen, men det är tveksamt huruvida deras historiska romaner kan räknas som

modernistiska. Den modernistiska historiska romanen diskuteras vidare i kapitel 5.

3.1.5. Anni Blomqvist (1909–1990)

Åländska Anni Blomqvists romanserie om Stormskärs-Maja (1968–73) är en annan finlandssvensk

försäljningsframgång. En bidragande faktor i seriens popularitet var att hennes läsare och vissa

kritiker ville se henne som en konservativ motvikt till Christer Kihlmans och Henrik Tikkanens

experimenterande samt till 1900-talets kvinnofrigörelse.50

Romanerna baserar sig på Blomqvists fars fasters Maria Mickelsdotters (1824–1903) liv

långt ute i Ålands yttre skärgård. Det som gör dem till bra litteratur är den unika och detaljerade

skildringen av livet i havsbandet under 1800-talet. Påståendet att romanerna skulle idealisera den

värld de beskriver stämmer inte. I Blomqvist romaner är karaktärerna tvungna att jobba hårt och

inte ge upp. Döden ruvar bakom varje klippa och kobbe.51

Kärlek är ett viktigt tema i romanerna, men därtill är Maja en nyanserad karaktär. I serien

utvecklas hon från en fantasifull flicka till en ung och osäker hustru för att till slut bli en dristig och

företagsam ensamförsörjande änka, som har varit tvungen att lära sig "männens sysslor".52

Kvinnor som bryter ut ur normen att vara kvinna, men på ett sakligt och konstruktiv sätt

verkar vara ett tema som binder ihop Blomqvist och Runeberg. Kanske handlar det om ett subjektivt

frigörande av jaget på ett abstrakt plan. I manlig populärlitteratur kommer hotet ofta utifrån och har

en konkret form.

Den subjektiva upplevelsen av historien är något som anknyter Blomqvists romaner till den

modernistiska historiska romanen.

3.1.6. Barbara Winckelmann (1920–2009)

Precis som Blomqvist söker Barbara Winckelmann sitt stoff ur sin egen släkthistoria. Hon skrev ett

antal historiska romaner som nådde en stor publik. Hennes magnum opus är sviten om Helsingfors

48 Antas 2000, 174.
49 Antas 2000, 174.
50 Korsström 2013, 164f.
51 Korsström 2013, 165.
52 Korsström 2013, 166.
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och Finlands historia från Lilla ofreden (1740–41) till början av 1900-talet.53

Din vredes dag (1977) inleder serien, som består av fem romaner. De historiska händelserna

presenteras ur såväl proletariatets som borgerskapets och adelns perspektiv. I Bortom gryningen

(1979) rullar historien vidare fram till Anjalaupproret 1788, då en grupp officerare gjorde uppror

mot Gustaf III:s krigsförklaring mot Ryssland. Den tredje delen, Kejsarstaden (1982), handlar i sin

tur om byggandet av det nyklassicistiska Helsingfors som fortsätter i Stenslottet (1984). I den

femte, Stad i uppror (1986), och sista delen når handlingen fram till ofärdsåren, mordet på

Bobrikov, storstrejken 1905 och Hagnäskravallerna.54

Helsingforssviten fick ett gott mottagande av kritikerna och läsarna. Winckelmann blundade

inte för historiens grymhet och fattigdomens brutala detaljer. Ett genomgående tema i serien är

utnyttjandet och våldtagandet av pigor och arbetarkvinnor.55

Att lyfta upp våldet mot kvinnorna är ett sätt att protestera mot den normativa

historieskrivningen där dylika skamfläckar ofta lämnas bort. Det här är ett drag som förekommer i

många postmoderna historiska romaner. Men det är något som vi återkommer till i kapitel 6.

3.1.7. Ulla-Lena Lundberg (f. 1947)

Ulla-Lena Lundbergs hittills största bidrag tilll den finlandssvenska historiska romanen är hennes

Ålandstrilogi: Leo (1989), Stora världen (1991) och Allt man kan önska sig (1995). Trilogin

sträcker sig från bondeseglationen på 1800-talet till högsjöseglationens slut på 1930-talet och

dagens färjtrafik.

Leo är en realistisk roman om bondeseglationen på Åland med ett rikligt persongalleri,

gripande människoöden och ett trovärdigt ekonomiskt och historiskt perspektiv. Uppföljaren Stora

världen tar upp berättelsen om bondekaptenerna men skiljer sig väsentligt från föregångaren när det

kommer till stilen. Om Leo är realistisk så är uppföljaren snarare modernistisk genom de olika

karaktärernas djupnande subjektivitet och individualistiska självförståelse. I den avslutande delen,

Allt man kan önska sig, fortsätter de stilistiska experimenten till den grad att man kan tala om en

postmodern roman. Romanen kretsar kring ett löst nätverk av människor, minnen och handel, i

samtiden och det förgångna, det yttre och det inre, sanning och lögn.56 Allt man kan önska sig är en

icke-roman som med sin fragmentariska, essäistiskt reflekterande form vill återge en postmodern

samhällsverklighet.57

Det är intressant hur Lundberg i Ålandstrilogin jobbar med precis samma litterära tekniker

53 Korsström 2013, 167f.
54 Korsström 2013, 167–168.
55 Korsström 2013, 168.
56 Ingström 2000, 320–321.
57 Korsström 2013, 406.
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och grepp som den här avhandlingen har föresatt sig att spåra i Kjell Westös roman Hägring 38.

Man kan betrakta det som en bekräftelse på att en dylik metod är ändamålsenlig.

3.1.8. Carola Sandbacka (f. 1951)

Carola Sandbacka hör till de mindre kända författarna i den här genomgången. Orsaken att hon

kommer upp är att hennes romaner har vissa likheter med Kjell Westös i och med att hon skriver

om den borgerliga stadens historia, men i hennes fall är staden Tammerfors. Därtill bygger hon

vidare på den kvinnliga historieskrivningen som är ett bärande tema i till exempel von Willebrand-

Hollmerus och Winckelmann.

Sandbackas Tammerforsromaner Ellen Llewellyn (1995), Släkt och vänner (2004) och

Under kriget (2010) utspelas under början av 1900-talet. De lyfter fram en försvunnen kvinnovärld

medan männens värld, affärslivet, samhällsutvecklingen och kriget relegeras i bakgrunden.58

Sandbacka är en stilsäker och underhållande författare som speglar både samhället och individen

och hennes romaner håller episka proportioner.59

3.1.9. Lars Sund (f. 1953)

Lars Sund är tills vidare den författare vars historiska romaner fått mest uppmärksamhet inom den

akademiska forskningen i och med Marita Hietasaaris doktorsavhandling (se kapitel 1.2.). Den vida

omtyckta Siklax-trilogin består av Colorado Avenue (1991), Lanthandlerskans son (1997) och

Eriks bok (2003). I den skapade han det länge efterlängtade österbottniska emigranteposet, som i

hög grad påminner om Ulla-Lena Lundbergs vid samma tid utgivna åländska sjöfartstrilogi.60

Det speciella med Sunds trilogi är att den ofta frångår den empiriska realismen till förmån

för den magiska. Det här är en innovation som för tankarna till Gabriel García Márquez, som räknas

som en av den postmoderna historiska romanens fäder och föregångare.61

Med Ulla-Lena Lundbergs och Lars Sunds experimenterande har den finlandssvenska

historiska romanen definitivt nått postmodernismen. Jämfört med dem är Westö en betydligt

konservativare författare. Var och en som läst hans romaner vet att de sällan innehåller några desto

radikalare stilexperiment.

3.1.10. Andra

Det finns gott om finlandssvenska författare som arbetat med den historiska romanen och det är

58 Korsström 2013, 432f.
59 Korsström 2013, 435.
60 Korsström 2013, 428.
61 Korsström 2013, 428.
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omöjligt att ta upp dem alla. Thomas Wulff och Fredrik Lång nämndes redan tidigare. Därtill finns

Erik Wahlström, Anna Bondestam, Sally Salminen, Valdemar Nyman, Lorenz von Numers, Leo

Ågren och Ralf Nordgren. Med andra ord har den historiska romanen alltid haft en framträdande

plats inom den finlandssvenska litteraturen.
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4. KLASSISKA HISTORISKA ROMANER

Det har redan varit tal om de olika typerna av historiska romaner och härnäst ska vi fördjupa oss i

dem ytterligare. Därtill kommer vi att inleda analysen av Hägring 38.

Den historiska romanen anses i allmänhet ha uppkommit i början av 1800-talet i samband

med att Sir Walter Scott publicerade sina första romaner.62 Scotts Waverley utkom 1814 (på svenska

1824–26, 1855, 1963) och fick ett enormt genomslag och inspirerade även andra författare att pröva

på den nya genren, till exempel Honoré de Balzac, Charles Dickens, Gustave Flaubert, Aleksandr

Pusjkin och Lev Tolstoj.63

Det innebär ändå inte att historia som tema inte förekommit inom litteraturen före det.

Dramatiker som William Shakespeare, Christopher Marlowe och Ben Johnson hade utnyttjat

historiska teman i sina pjäser sedan 1590-talet. Den första västerländska historiska romanen anses

ibland vara Madame de La Fayettes Prinsessa de Clèves som publicerades 1678 (på svenska 1923,

1964) och utspelar sig på 1550-talet under Henrik II av Frankrikes tid.64 Därtill användes historiska

motiv av gotiska 1700-talsförfattare som Horace Walpole och Ann Radcliffe.65 För att inte tala om

antika författare som Homeros och Vergilius samt icke-europeiska författare som Wu Cheng'en.66

Orsaken att dessa arbeten inte beaktats i den historiska romanens kanon är att den historiska

romanen som genre i början definierades av en enda person, den marxistiska litteraturvetaren Georg

Lukács. Han ansåg att alla historiska romaner före Scott saknade det "specifikt historiska" som

gjorde dem till historiska romaner.67 Lukács definition av det "specifikt historiska" går ut på att

romanen ska visa hur historiska skeenden har inverkat på mänsklighetens utveckling. Han ansåg att

upplysningstidens tanke om att människan har en oföränderlig natur ledde till att det historiska

elementet i de historiska romanerna före Scott reducerades till kulisser och kostymer.68

Lukács ansåg i likhet med Hegel att mänskligheten utvecklades genom revolutioner.69 När

feodalismen hade gått för långt följde den borgerliga revolutionen och när den borgerliga eran hade

nått sin kulmen följde arbetarklassens revolution. Den historiska romanens uppgift, enligt Lukács,

var att visa hur dessa revolutioners dialektiska natur har format mänskligheten sådan som den är

idag. Det var det här Lukács avsåg med det "specifikt historiska".

Lukács utvecklade även en teori om varför den historiska romanen slog igenom just i början

62 de Groot 2010, 11.
63 de Groot 2010, 40.
64 de Groot 2010, 12.
65 de Groot 2010, 14 och 16.
66 de Groot 2010, 12.
67 Lukács, Georg. The Historical Novel. Peregrine Books, 1969, 15.
68 Lukács 1969, 27; de Groot 2010, 24.
69 Lukács 1969, 26.
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av 1800-talet. Teorin tar avstamp i de samhälleliga förändringar som följde på den franska

revolution 1789. Lukács ansåg att den franska revolutionen ledde till att historien för första gången

blev en "massupplevelse".

Före franska revolutionen utkämpades krigen av relativt små, professionella arméer. Efter

revolutionen, då den nygrundade franska republiken blev tvungen att försvara sig mot de övriga

europeiska monarkierna som ville återupprätta kungadömet, skapade Frankrike de första stora

arméerna.70 För att de här arméerna, som bestod av bönder och borgare, skulle vara motiverade att

kämpa behövde de en orsak. Lösningen, som spreds genom propaganda, blev en berättelse om den

egna nationens betydelse och unika roll i historien. Följden blev att massorna för första gången

började uppfatta sig som "ett folk" med en gemensam historia och gemensamma intressen.71

När den här nyfunna nationalismen kombineras med de samtidiga tekniska innovationerna

inom boktryckarkonsten, dvs. att det blev möjligt att trycka bycker billigt och i stora upplagor, får

man en teori om hur till exempel Scotts historiska romaner fick så stor spridning.72 Scott var den

första bästsäljande brittiska författaren.73

Elisabeth Wesseling erbjuder ytterligare en förklaring till Scotts enorma genomslag. Enligt

henne kompenserade den historiska romanen för bristerna i den vetenskapliga historieskrivningen,

som inte beaktade den breda allmänheten i sin elitistiska framtoning.74 Han anser att det är sannolikt

att Scott och hans efterföljare medvetet utnyttjade de här bristerna, i huvudsak oförmågan att berätta

en övertygande och levande historia, för att öka sin försäljning.75 Något som talar för denna hypotes

är att Scotts romaner hade ett betydande inflytande på den akademiska historieskrivningen.76 Flera

1800-tals historiker har angett Scott som en källa för inspiration.77

Idag har Scotts romaner degraderats. För en modern läsare påminner de mest om

ungdomsromaner med sina något platta karaktärer och fokus på handling. Men med tanke på

litteraturhistorien har de haft ett enormt inflytande. Flera litteraturvetare anser att realismen som

genre står i skuld till den klassiska historiska romanen, bland annat i strävan att beskriva samhället

ur ett bredare perspektiv samt användningen av en allvetande utomstående berättare.78

I och med att Georg Lukács var den första att skriva om den historiska romanen är det

kanske inte så överraskande att den klassiska historiska romanen nästan uteslutande definierats av

70 Lukács 1969, 20.
71 Lukács 1969, 20–22; de Groot 2010, 26.
72 de Groot 2010, 17.
73 Wesseling, Elisabeth. Writing history as a prophet: postmodernist innovations of the historical novel. John 

Benjamins publishing company, 1991, 27.
74 Wesseling 1991, 43.
75 Wesseling 1991, 45.
76 de Groot 2010, 33.
77 Wesseling 1991, 53.
78 Wesseling 1991, 53.
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honom med utgångspunkt i Walter Scotts arbete. Nedan presenteras de fyra mest typiska dragen för

klassiska historiska romaner som Lukács tar upp. Därefter appliceras de här dragen på Hägring 38.

4.1. Typiska drag i klassiska historiska romaner

Nedan följer en presentation av de fyra mest typiska dragen i klassiska historiska romaner. Dragen

kan sammanfattas som "den medelmåttiga hjälten", "stora historiska personligheter", "det specifikt

historiska" och "inga anakronismer".

4.1.1. Den medelmåttiga hjälten

Ett typiskt drag för Scotts romaner är den "moderata" eller "medelmåttiga" hjälten som av en

händelse råkar bevittna avgörande historiska händelser utan att egentligen ta del i dem.79 Han eller

hon navigerar ett landskap mellan de olika historiska parterna och på det sättet får läsaren en

uppfattning om de frågor som står på spel.

Det karaktäristiska för Scotts hjälte är att hen besitter en viss praktisk intelligens, moralisk

stamina och känsla av anständighet. I avgörande stunder är hen kapabel till självuppoffrande

beteende men hens passioner tar aldrig kontollen och hen sveps aldrig med av de idéer som hen

stöter på under sina äventyr.80

Scotts hjältar har ofta kritiserats för att de saknar ett inre liv, men det är inte sant. Hjältarnas

funderingar registreras utförligt men funderingarna är för det mesta riktade utåt mot det som sker i

handlingen istället för inåt mot det som sker i hjälten själv. Det här sättet är i harmoni med Scotts

målsättning att skriva historiskt didaktiska berättelser, istället för moraliskt.81

Den medelmåttiga, ibland passiva hjälten är ett effektivt grepp för att dramatisera motsatta

historiska krafter. Det att Scotts hjältar i sig inte är speciellt intressanta är därmed inte en brist utan

snarast en styrka, eftersom det ger mera utrymme åt den historiska miljön och konflikten.82

Den huvudsakliga uppgiften för Scotts hjältar är att föra ihop de historiska krafter vars kamp

utgör det centrala temat i berättelsen i en helhet som utgörs av romanen. Hjälten erbjuder läsaren en

neutral mark mellan de kämpande krafterna och gör således den aktuella konflikten förståelig.83

Ifall Scott istället hade valt att skildra konflikten ur en av de kämpande parternas synvinkel

hade berättelsen riskerat att bli platt och osympatisk ur läsarens perspektiv. Av den anledningen är

79 de Groot 2010, 22. I den engelska översättningen av Georg Lukács The Historical Novel talas det om "middle-of-
the-road hero" och "middling hero". "Middle-of-the-road" syftar på en en politiska hållning där man undviker att 
välja sida i en konflikt mellan två extrema hållningar medan "middling" syftar på något medelmåttigt.

80 Lukács 1969, 32.
81 Wesseling 1991, 47.
82 Wesseling 1991, 30.
83 Lukács 1969, 36.
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den medelmåttiga hjälten en central beståndsdel i Scotts berättarteknik.84

Det här sättet att komponera ett historiskt skeende kring en medelmåttig huvudperson som

över lag stannar utanför handlingen är ett grepp som användes flitigt av Scotts efterföljare.85

Därmed kan det sägas utgöra ett typiskt drag i den klassiska historiska romanen.

4.1.2. Stora historiska personligheter

Den traditionella historieskrivningen har för det mesta koncentrerat sig på så kallade stora män och

deras dåd. Historien har skrivits utifrån enskilda personers verkliga eller påhittade verk. Detta drag

syns även i den klassiska historiska romanen. De stora männen flimrar förbi i avgörande stunder

men alltid på distans. Läsaren får aldrig ta del av deras inre liv eller svagheter.

Trots det förfaller Scott aldrig till romantisk hjältedyrkan à la Carlyle. Hos Scott blir de stora

historiska personligheterna representanter för betydande historiska rörelser som inbegriper stora

delar av befolkningen. Den stora mannen är stor på grund av att hans personliga passion och

målsättning sammanfaller med rörelsens och ger den dess klaraste uttryck. Av den anledningen får

läsaren aldrig ta del av den stora mannens evolution. Istället presenteras han alltid med en fullt

utvecklad personlighet.86

De marxistiska dragen i Lukács teorier blir stundvis väldigt framträdande. Hans resonemang

kring den stora mannen leder tankarna till Lenin som symbol för kommunismen. Inom marxistiska

rörelser är det vanligt att hävda att rörelsens ledare endast är ett uttryck för rörelsens ideologi i sin

klaraste form, inte en privatperson som drivs av personliga motiv. Den ideologiska riktningen är

nerifrån upp. I motsvarande fascistiska rörelser är riktningen den motsatta. Där utgör ledaren en

fadersfigur som ålägger sina lagar på folket som en allsmäktig gud.

Scotts teknik går ut på att han med hjälp av sin medelmåttiga hjälte, som kan röra sig fritt

mellan de stridande parterna, presenterar båda sidorna av en konflikt för att sedan introducera den

stora mannen som skrider in i handlingen och skapar historia. Av den anledningen måste den stora

mannen vara en färdig personlighet, inte en personlighet i utveckling. Scott använder den här

tekniken både för historiskt dokumenterade personligheter och för mytologiska personligheter, till

exempel Robin Hood.87

4.1.3. Det specifikt historiska

Scotts romaner utspelar sig alltid mot bakgrunden av en betydande historisk konflikt, det "specifikt

84 Lukács 1969, 37.
85 Wesseling 1991, 51.
86 Lukács 1969, 38–39.
87 Lukács 1969, 39.
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historiska", som han vill lyfta fram. Denna konflikt skildras huvudsakligen genom de mindre

karaktärerna i Scotts romaner. Deras liv och öden blir en illustration av det som står på spel. Av den

anledningen är det viktigt att läsaren kan sympatisera med dem. Ifall läsaren inte sympatiserar med

dem kommer hen inte att förstå det "specifikt historiska".

Det här draget visar på en avgörande skillnad mellan 1800-talets akademiska

historieskrivning och den klassiska historiska romanen. Den klassiska historiska romanen

koncentrerar sig på den vardagliga, istället för den politiska, historien, genom att återskapa

vardagen hos helt vanliga, anonyma individer som inte lämnat några spår efter sig i

historieskrivningen.88

Scotts mindre karaktärer är inte psykologiskt trovärdiga, istället representerar de sociala

trender och historiska krafter. Det här innebär att de oundvikligen blir något platta. Till exempel är

Scotts kvinnliga karaktärer så gott som identiska. Det här är något som påpekades redan av Balzac,

som beundrade och imiterade Scott.89 Enligt Lukács är plattheten ändå inget problem, tvärtom. De

aktuella historiskt-sociala typerna har aldrig framträtt lika klart som hos Scott och med hjälp av dem

blir historien förståelig.90

Det är de mindre karaktärerna som står för det "specifikt historiska" som den klassiska

historiska romanen strävar efter att skildra. Det är genom att se dem i deras vardag, höra dem

diskutera sina problem som läsaren får en konkret uppfattning om den aktuella historiska krisen

som står i centrum för handlingen.91

Det "specifikt historiska" består alltid av ett komplicerat nätverk av faktorer, såväl

ekonomiska som sociala och moraliska. För att skildra detta krävs ett brett perspektiv, dvs. ett

rikligt persongalleri. Med hjälp av det förblir den aktuella krisen aldrig abstrakt. Istället äger den

rum inom familjer samt vänskaps- och romantiska förhållanden. Den historiska krisen kommer ner

på det personliga planet.92

Samtidigt är Scotts mindre karaktärer mer än bara historiskt-sociala typer. Trots att de helst

skulle ägna sina liv åt att leva i lugn och ro råkar de i och med den historiska konflikten i situationer

där de tvingas agera och stundvis upphöjs till hjältar, åtminstone i mindre skala. På så sätt

demonstrerar Scott den historiska komponenten i hjältemod, det att man inte duckar för det som

sker omkring en också om det är obehagligt.93

Det viktiga för Scott och hans efterföljare är att visa på det latenta hjältemodet som finns i

88 Wesseling 1991, 50.
89 Lukács 1969, 33.
90 Lukács 1969, 34f.
91 Lukács 1969, 39.
92 Lukács 1969, 41–42.
93 Lukács 1969, 55.
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folket men som under normala omständigheter aldrig kommer fram. Den här tanken torde vara väl

bekant för de flesta, den figurerar ännu idag i olika sammanhang.

4.1.4. Inga anakronismer

En ytterligare aspekt gällande historiska romaner som bör diskuteras är romanens förhållande till

anakronismer. Det typiska för den klassiska varianten är att författaren strävar efter att undvika

dem. Målsättningen är att skildra historien så exakt som möjligt. Scotts karaktärer befinner sig i ett

noggrannt skildrat nätverk av historiska materiella omständigheter. Dräkterna, arkitekturen,

landskapen, umgängesformerna och sederna beskrivs så korrekt som möjligt.94

Dock innehåller Scotts romaner en del anakronismer. Lukács är ändå färdig att acceptera

dem med förklaringen att de är nödvändiga för att intrigen ska hänga ihop.95 Scott själv motiverade

sina anakronismer genom att hävda att de bidrog till en bättre historia, som skulle inspirera läsarna

att söka ytterligare information om den aktuella eran.96

I sin sekundärlitteratur reflekterade Scott över olika inställningar till historieskrivningen.

Där saknas fortfarande de på 1900-talet i historiografin introducerade spörsmålen angående om det

alls är möjligt för oss att i efterhand rekonstruera eller förstå det förflutna.97

Även om Scott i praktiken inte kunde motstå frestelsen att ändra på historieskrivningen för

att få en bättre handling är det klart att han i princip inte godkände flagranta översteg.98

4.2. Analys av klassiska drag i hägring 38

Kan man läsa Hägring 38 som en klassisk historisk roman? Det är något som kan utredas genom att

leta efter klassiska drag i romantexten och försöka bedöma huruvida de uppfyller de ovan ställda

kraven. För att göra det så systematiskt som möjligt beaktar jag ett drag åt gången.

4.2.1. Advokat Thunes många misslyckanden

Den medelmåttiga hjälten är en central beståndsdel i den klassiska historiska romanen och advokat

Thune verkar uppfylla kriterna rätt bra. Han är en nyligen frånskild99, gänglig gestalt100 med knappt

något hår på huvudet101 trots att han bara är fyrtio102. Han klär sig i illasittande kostymer103, han bär

94 Wesseling 1991, 51.
95 de Groot 2010, 39f.
96 Wesseling 1991, 45.
97 Wesseling 1991, 46.
98 Wesseling 1991, 46.
99 Westö 2013, 11.
100Westö 2013, 12.
101Westö 2013, 11.
102Westö 2013, 16.
103Westö 2013, 12.

25



glasögon104 och tiger om sina tankar för att inte såra sina vänner105. Han och en annan av

klubbmedlemmarna kallas halvt på skämt, halvt på allvar för "Klubbens syföreningsflickor".106

Likheterna ökar om man ser på Thunes agerande, eller snarare brist på agerande. Han flyter

igenom romanen utan att egentligen göra desto mera. På grund av sin ställning och sitt sociala

sammanhang kommer han i kontakt med mäktiga personligheter inom näringslivet och politiken.

Dessa personligheter representerar olika politiska åskådningar och tjänar till att illustrera den

samhälleliga splittringen, som består av kampen mellan nazismen, liberalismen och kommunismen.

Thune själv förfaller aldrig till extremism, men tack vare honom får läsaren ett brett perspektiv på

de aktuella tankegångarna. Även i det avseendet påminner han om den medelmåttiga hjälten.

Men trots att Thune hellre tiger än talar äger han en viss intelligens, moralisk stamina och

känsla av anständighet. Rent politiskt är han uttalat liberal.107 En principernas man som alltid röstat

borgerligt men som tyckte om tanken att han var småfolkets vän.108 Av den anledningen känner han

sig stressad i det allt hårdare samhällesklimatet. Den här stressen får sitt utlopp i en vänsterliberal

artikel som han skriver för Svenska Pressen.109 Artikeln, som inte ingår i romanen, är stringent och

välformulerad, och i den argumenterar Thune för paneuropeismen.110 Den får mycket beröm av

såväl tidningens läsare som Thunes kolleger och vänner.111 Med andra ord, Thune har dragit en

gräns för vad han kan acceptera.

Tyvärr utfaller denna gränsdragning inte på bästa möjliga sättet. En osignerad ledare i

Hufvudstadsbladet tar upp artikeln och argumenterar för att nationalismen kan vara en positiv kraft i

rätt doser och att en alltför kraftig kritik av den endast gynnar Stalin.112 I tidningen Uusi Suomi

skriver signaturen Timo att Thune är ofosterländsk och gör sig skyldig till den ansvarsfrie

intellektuelles klassiska hybris och Besserwisserei.113 Svartskjortorna i Ajan Suunta är ännu hårdare.

De kallar Thune för en dekadent kosmopolit som sviker sitt fosterland och antyder att han har orent

blod.114 Men den hårdaste kritiken kommer sist. En kväll på vägen hem från kontoret blir Thune

misshandlad av två maskerade män.115 Det fysiska resultatet av misshandeln blir ett blått öga, fyra

stygn i läppen, vänstra armen i mitella och två spräckta revben.116 Med andra ord, Thune är en

104Westö 2013, 13.
105Westö 2013, 5.
106Westö 2013, 99.
107Westö 2013, 11.
108Westö 2013, 150.
109Westö 2013, 192.
110Westö 2013, 212.
111Westö 2013, 214.
112Westö 2013, 215.
113Westö 2013, 215. Det är säkert oavsiktligt, men som läsare undrar man om inte signaturen Timo är en dold referens 

till Sannfinländarnas ordförande Timo Soini.
114Westö 2013, 215.
115Westö 2013, 256f.
116Westö 2013, 257f.
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anständig person men någon traditionell hjälte är han inte.

Till skillnad från Scotts hjältar kan man inte hävda att Thune skulle sakna ett inre liv,

tvärtom. I brist på konkreta handlingar ägnar Thune största delen av sin tid åt att tänka. Han tänker

på samhället och politiken, sina vänner och sin familj, sin ex-fru och sin sekreterare. Han tänker till

och med på risken att någon ska tro att han är homosexuell.117 Thune är inte enbart en lins som

fokuserar handlingen för läsaren som den klassiska medelmåttiga hjälten, han är ett filter. Därtill

händer det flera gånger att Thune blir nostalgisk. Han minns korta episoder ur sitt liv och tycker att

en del saker var bättre förr. I det avseendet är Thune betydligt fylligare som romankaraktär än en

typiskt medelmåttig hjälte.

Men också om Thune inte fullt ut motsvarar Lukács idé om en medelmåttig hjälte är hans

funktion den samma. Hans uppgift i romanen är att röra sig av och an över det politiska och sociala

fältet. Så gott som varenda diskussion han för relaterar till "tidsandan". Han umgås med både

fascister och liberaler, arbetare och borgare, i Finland och i grannländerna, nu och förut. Han är en

metod, ett manér och en mekanism. Hans uppgift är att erbjuda en neutral utsiktsplats för läsaren

och att föra ihop de historiska krafterna som inom loppet av ett år kommer att föra Finland, och

senare Europa, i krig.

Med tanke på det, och med vissa reservationer för Thunes rikliga inre liv, är det inte

långsökt att jämföra Thune med den klassiska historiska romanens medelmåttiga hjälte. Fortfarande

idag fungerar den medelmåttiga hjälten ypperligt väl om syftet med romanen är att erbjuda ett brett

idéhistoriskt perspektiv på samhället.

Romanens andra hjälte, fru Wiik, behandlas i kapitel 5.2.1.

4.2.2. Paasikivi, Jansson och Tokazier

En annan central beståndsdel i den klassiska historiska romanen är de stora historiska

personligheterna som skrider fram i det avgörande ögonblicket och skapar historia. I Hägring 38

ingår flera kandidater för en sådan roll men ingen som är självskriven.

För sin artikel i Svenska Pressen har Thune skaffat en audiens med Finlands ambassadör i

Stockholm, Juho Kusti Paasikivi.118 Paasikivi blev senare Finlands president, 1946–56. Han är bäst

känd som upphovsmannen till den så kallade Paasikivi-Kekkonen-linjen som betonade goda

relationer till Sovjetunionen.

I romanen ger Paasikivi Thune en kunnig och uppriktig genomgång av den europeiska

problematiken. Han konstaterar att man hemma anser att han är alltför snäll mot ryssen, men att det

117Westö 2013, 273.
118Westö 2013, 40.
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som Finland inte förstår är att bolsjevikerna är mer prestigemedvetna än tsardömet, de kräver

tydliga signaler av underkastelse. Paasikivi svarar inte på Thunes fråga om ett nytt storkrig är i

antågande men antyder att Sovjetunionen kommer att försvara sig ifall det upplever att det är

hotat.119

Men över lag är Paasikivis roll väldigt liten. Hans huvudsakliga funktion är att avslöja

sådana politiska förvecklingar som de andra karaktärerna inte kan avslöja. Han stormar inte in på

scenen i ett avgörande ögonblick för att skapa historia. Han är inte en färdig personlighet i och med

att han vid tidpunkten för romanhandlingen ännu inte nått sin högsta samhälleliga position. Han är

en oliktänkare och kan knappast beskrivas som det klaraste uttrycket för en rörelse som inbegriper

en stor del av befolkningen.

Med tanke på detta uppfyller Paasikivi inte den klassiska historiska romanens krav på en

stor personlighet. Hans roll i Hägring 38 är obetydlig. I praktiken kunde han bytas ut mot vilken

som helst anonym tjänsteman.

En annan kandidat för rollen som stor historisk personlighet är Tove Jansson. Hon

förekommer aldrig med sitt namn, men den insatta läsaren kan enkelt räkna ut att det är fråga om

henne när Thune mot slutet av romanen ser henne jobba på Fiskartorpets berömda fresk.120 Första

gången träffas de när Thune tillbringar en vecka på en holme i skärgården. Thune ligger på en

klippa och solar sig när hon kommer roende över havet.

Jansson är klädd i kortbyxor och grå arbetsskjorta och beskrivs som allt annat än robust, en

tunn liten varelse med slanka ben och kortklippt, solblekt hår.121 Hon är rätt ung, hon ter sig

pojkaktig, en faun, ett skyggt djur, ett av de sista exemplaren av en sällsynt art. Thune tycker att hon

verkar underlig, nästan lite kuslig. De pratar en stund och hon erbjuder honom en smörgås och

jordgubbssaft.122

Till Jansson presenterar sig Thune som en misslyckad advokat och man, hon säger att hon är

målare och tecknare. Sedan tillägger hon att hon inte tror att han är misslyckad men att han

antagligen försöker lösa sina problem på fel sätt. Han borde lita på sin intuition och inte ängslas.123

Om Paasikivi är en storman inom politiken är Jansson det samma inom konsten. Hennes

mumintroll har under åren vuxit till ett internationellt fenomen och omsätter flera miljoner euro.124 I

119Westö 2013, 72.
120Westö 2013, 290.
121Westö 2013, 188.
122Westö 2013, 189.
123Westö 2013, 190.
124Bolaget Moomin Characters Ltd Oy omsatte 9,3 miljoner euro 2015 och hade ett rörelseresultat på 6,9 miljoner 

euro, vilket ger en vinstmarginal på över 70 procent. 
Https://www.finder.fi/Yrityspalveluja/Moomin+Characters+Ltd+Oy/Helsinki/yhteystiedot/163947, hämtad 
23.11.2016.
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romanen är den här framgången ändå långt ifrån realiserad. Med andra ord, hon är inte en färdig

personlighet, precis som Paasikivi. Hon skrider, eller ror, heller inte in på scenen i ett avgörande

ögonblick för att skapa historia, även om hon erbjuder någon sorts kryptisk vägledning, och hon kan

knappast betraktas som det klaraste uttrycket för en rörelse som inbegriper en stor del av

befolkningen.

Därmed kan Jansson svårligen betraktas som en stor historisk personlighet i enlighet med

den klassiska modellen. Över lag förblir hennes funktion i berättelsen något oklar. Hon dyker upp

och försvinner, och hennes råd till Thune ser inte ut att få några följder.

Med tanke på följder, om inte i den fiktiva världen så i den verkliga, finns det en tredje

kandidat som är värd att ta upp. Salomon Jary är en av Thunes vänners, Jogi Jarys, brorson och

löpare. Han har under försäsongen stigit fram som en av landets mest lovande sprintrar och är en av

favoriterna i 100-metersloppet på stadion på onsdagen före midsommaren.125

Salomon Jary vinner loppet och högtalarna bekräftar hans seger. Men när speakern ett tag

senare förkunnar de slutliga resultaten har Jary fallit till fjärde plats. Segern har gått till Ruikka och

efter honom följer Marttinen och Tallberg.126

Jogy Jary blir chockad av resultatet. Han kallar det skedda ett justitiemord och försöker få

upprättelse. Några av medlemmarna i Onsdagsklubben blir irriterade över Jarys tjat och en av dem

säger att han inte tänker gå till Stadionstiftelsens ordförande Erik von Frenckell med en sådan

"löjlig judefråga".127

Episoden med Salomon Jary reproducerar en välkänd episod i finsk idrottshistoria.

Verklighetens Salomon Jary hette Abraham Tokazier och han segrade över Aarre Savolainen, Toivo

Häkkinen och Torsti Avellan. I de slutliga resultaten placerades Tokazier ändå på fjärde plats.

Händelsen påtalades i både Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet nästa dag, men inga åtgärder

följde. Bilder från målgången ingick i båda tidningar men beaktades inte.128

Orsaken att Tokazier placerades på fjärde plats är höljd i dunkel, men i allmänhet antas att

det berodde på att Tokazier var judisk och att det fanns tyska dignitärer i publiken.129 Denna episod

togs även upp i flera av recensionerna.

Det att Westö valde att ta upp den här episoden fick intressanta följder. Finlands

Friidrottsförbund bad officiellt om ursäkt för det skedda i september 2013, men hävdade att

125Westö 2013, 99. Datumet för onsdagen före midsommaren var 22.6.1938. Händelserna som episoden anspelar på 
ägde rum på tisdagen 21.6.1938. Med tanke på att alla andra datum och veckodagar överensstämmer med 1938 års 
kalender är det möjligt att här har skett ett litet misstag från författarens sida.

126Westö 2013, 99.
127Westö 2013, 101.
128Wikipedia. Abraham Tokazier. Https://fi.wikipedia.org/wiki/Abraham_Tokazier, hämtad 23.11.2016.
129Hakola, Tero. Juutalaisseura toivoo oikaisua Olympiastadionin vääryyteen. Helsingin Sanomat, 20.8.2013. 

Http://www.hs.fi/urheilu/a1376963435742, hämtad 23.11.2016.
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resultatet inte kunde ändras.130 Dock korrigerades resultatet strax efteråt och Tokazier utnämndes till

etta.

"Rättvisan har vunnit! Vi är lättade och lyckliga. Detta är en historisk dag för Makkabi

[Tokaziers idrottsförening] och hela den judiska minoriteten i landet", kommenterade Tokaziers

brorson Hillel Tokazier till Hufvudstadsbladet. "Det var ett av de mest antisemitiska fallen i vår

idrottshistoria."131

Det är intressant hur romanen, genom att påtala en uppenbar orättvisa, lyckades ändra på

historieskrivningen, men det ändrar inte på att Salomon Jary trots det inte är någon stor historisk

personlighet à la Scott. Han uppfyller inte kriterierna helt enkelt.

Sammanfattningsvis saknar Hägring 38 stora historiska personligheter i den klassiska

meningen. Paasikivi, Jansson och Jary har drag av dem men det räcker inte. 

4.2.3. Onsdagsklubben med flera

Hur är det med det "specifikt historiska" i Hägring 38? Kommer det fram? Svaret är ja. Romanen är

full av mindre karaktärer som mer eller mindre direkt står för olika vid tidpunkten aktuella

hållningar. Kan man kalla dem för historiskt-sociala typer i enlighet med Lukács? Kanske det.

Leopold "Polle" Grönroos är en av medlemmarna i Onsdagsklubben (de övriga är Thune,

Joachim "Jogi" Jary, Lorens "Zorro" Arelius, Robert "Robi" Lindemark och Guido Röman). Han är

den mest förmögna i sällskapet – hyresvärd, rentier, spekulant, girigbuk och vivör. Han uppskattar

Hitlers ekonomiska politik, den har varit bra för den tunga industrin.132 Grönroos är romanens

kapitalist och det som han huvudsakligen är intresserad av är att se sin förmögenhet växa.133

Mänskliga rättigheter är sekundära. När Salomon Jary fråntas sin seger i löptävlingen tycker han att

Jogi gör ett alltför stort nummer av det.134 Grönroos förstår att judarna sticker folk i ögonen

eftersom de är en framgångsrik ras. De är bättre på allt – filosofin, vetenskapen, konsten, affärslivet.

Det enda de inte är bra på är idrotten.135 

Om Grönroos är kapitalisten är Rolf-Åke "Rolle" Hansell den intellektuella men

radikaliserade ungdomen. Han är Thunes systerson och doktorerar i juridik vid Uppsala universitet.

Thune har stor respekt för honom och inbjuder honom att bli delägare i sin firma. Rolle tar emot

erbjudandet. När han först presenteras är han skeptisk mot Hitler, han anser att den tyska

130Parkkinen, Jaakko. SUL pyytää anteeksi 75 vuotta vanhaa tuomarointivirhettä. Yle Urheilu. Http://yle.fi/urheilu/3-
6838250, hämtad 23.11.2016.

131Lundberg, Stefan. Hbl:s bild gav Tokazier segern. Http://gamla.hbl.fi/nyheter/2013-10-04/508591/hbls-bild-
avgjorde-segern, hämtad 23.11.2016.

132Westö 2013, 31.
133Westö 2013, 76.
134Westö 2013, 101.
135Westö 2013, 32.
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rikskanslern har varit väldigt självsvåldig med lagar och förordningar.136 Men under romanens lopp

genomgår Rolle en förändring. Innan han tillträder sitt jobb på Thunes firma gör han och hans

flickvän en cykelresa i Tyskland.137 Där pratar de med helt vanliga tyskar som älskar sin

Arbetsdienst och idkar nakengymnastik i det fria.138 På Rolles direkta frågor svarar de att varken de

eller Hitler vill ha krig, det enda de vill är att bygga sitt välstånd och odla sin kultur. Angående

judelagarna och arbetslägren säger de att en nation med stora mål behöver ett friskt

befolkningsunderlag. I naturen överlever endast de starkaste individerna, varför skulle det vara

annorlunda i civilisationen.139 Resan gör ett starkt intryck på Rolle som efter den börjar se ner på sin

liberala, frisinnade morbror.140 Plötsligt råkar de i gräl hela tiden. Rolle argumenterar för det tyska

återuppbyggnadsprojektet under Hitler och ser honom som Europas bästa hopp mot den växande

marxismen som sprider sig från öst. Dessutom har han insett att det är feg verklighetsflykt att hävda

att alla raser är likvärdiga.141 Sanningen är den, enligt honom, att de stora, utvecklade kulturerna har

ett större djup och ett större absolut värde än de mindre utvecklade, det är de som bär hela resten av

mänskligheten.142 Därtill äter han upp Thunes Ryker's-kakor utan att köpa nya.143 Man kan fundera

huruvida en cykelsemester i Tyskland räcker för att radikalisera en person, men å andra sidan är

Rolles föräldrar konservativa Hitleranhängare och före detta monarkister.144 Hur som helst är Rolles

historia inte helt osannolik. Liknande processer har gått att skönja i dagens samhälle under de

senaste tio åren.

Joachim "Jogi" Jary har kommit upp redan tidigare. Han är en drömmare, en nervig person,

en konstnär och judisk. Efter att Hitler tog makten i Tyskland har hans psyke blivit allt skörare och

han har åkt ut och in på Lindemarks klinik. Numera ser han judehat överallt.145 De gånger som han

deltar i Onsdagsklubbens möten känner han sig tvungen att försvara judendomen mot de övriga

klubbrödernas allt likgiltigare kommentarer. Traditioner är det enda sättet att bevara en kultur som

saknar ett eget land, säger han.146 Jary är en symbol för judeförföljelsen under andra världskriget.

Han har ett foto som han har fått av en släkting i Österrike. Det föreställer en grupp judiska män och

kvinnor som nazisterna tvingat ner på knä för att skrubba gatan med sina tandborstar medan resten

av folket ser på och skrattar.147 När Thune får se fotot blir han illa berörd. Jarys psykiska tillstånd

136Westö 2013, 70.
137Westö 2013, 71.
138Westö 2013, 218.
139Westö 2013, 218f.
140Westö 2013, 217.
141Westö 2013, 217.
142Westö 2013, 218.
143Westö 2013, 220.
144Westö 2013, 70.
145Westö 2013, 30.
146Westö 2013, 78.
147Westö 2013, 96.
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försämras gradvis under romanen medan hans judiska börd alltmer blandas med hans

konstnärshypomani.148 I slutet återstår endast ett skal. Den förut så trevliga Jary har dragit sig

tillbaka i sig själv och vägrar komma ut. Det enda han ser är döden som kommer med två kungar

från Tyskland och Ryssland.149

Jarys motsatspar är Lorens "Zorro" Arelius, nazisten. Han är läkare och Onsdagsklubbens

fysiska alfahanne. På sin sommarsemester hyr han en enkel stuga på Söderskär (där Thune under ett

besök träffar Tove Jansson) och anammar en "vitalistisk" livsstil. Han tränar och äter fisk och

potatis och undviker alkohol och återupptäcker sina instinkter. Kulturen förstör oss, säger han. Den

gör oss förvirrade och svaga.150 Arelius är protysk och tycker att Hitler har fått Tyskland på fötter.

Han försvarar inte judeförföljelserna men han tycker att judarna är arroganta.151 Ibland, när han

upplever att han kan göra det ostraffat, övergår den här arrogansen i antisemitism, men aldrig då

Jary är med.152 Thune beskriver honom som en "högerman av klassiskt snitt", skeptisk mot

liberalism och demokrati.153 Inte oväntat tar hans och Thunes vänskap en törn i takt med att

romanen utspelas. Arelius kallar Thune en oförbätterlig demokrat och anser att han saknar sinne för

både politik och historia.154 Liberalerna är som åsnor i ett ingenmansland som försöker titta åt alla

håll samtidigt men det enda de ser är hötappar i lite olika storlek och nyans, säger han. Det nya

kriget började för länge sedan, det som nu börjar är slutkampen.155 Senare, efter att Arelius har läst

Thunes artikel, kallar han honom vilseledd men lovar att slåss även för honom när han drar ut i

krig.156 Kanske är Arelius trots allt inte en nazist. Kanske är han bara en av de nyttiga idioterna som

nazisterna kan dra nytta av i sina planer. Den tolkningen kan underbyggas med att Arelius i sista

hand är en rätt komisk karaktär i all sin nationalistiska iver.

Den som oftast råkar i gräl med Arelius är psykiatern och överläkaren på Kopparbäcks

mentalsjukhus i Tusby Robert "Robi" Lindemark. Han har röstat socialdemokratiskt, inte svenskt, i

det senaste valet, och håller långa monologer om de samtida ideologierna i vilka han talar om det

manipulativa i deras kvasiklassicism och förkärlek för stora scenerier och bländande utanverk. Av

dessa ideologier är nazismen den värsta av alla, anser han. Vi släppte loss vilddjuret för många år

sedan, säger han, och nu får ingen det i buren längre, det bara skrattar åt tämjaren, skrattar åt både

lockbetet och piskan. Arelius skrattar åt honom: Är han färdig att frikänna en mordlysten

148Westö 2013, 241.
149Westö 2013, 288.
150Westö 2013, 180.
151Westö 2013, 31.
152Westö 2013, 78.
153Westö 2013, 76.
154Wstö 2013, 192.
155Westö 2013, 193.
156Westö 2013, 214.
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intrigmakare som Stalin samtidigt som han fördömer den tyska ledaren som kanske har hårda nypor

men som bevisligen fått sitt land på fötter?157 Lindmark anser att vännerna förminskar nazismen till

en ekonomisk fråga.158 Han är väldigt besviken på den aktuella utvecklingen. Genom Lindemark får

Thune höra om de senaste trenderna inom psykiatrin. Han lyfter fram två utvecklingslinjer. Å ena

sidan ser han en ökad humanism gentemot de som drabbats av vansinne, å den andra det precis

motsatta. 159 Enligt Lindemark finns det en ökad förståelse för ett tankesätt som hävdar att

människan är en biologisk maskin som endast finns till för att tjäna staten eller partiet, och att det

skulle vara att betrakta som en barmhärtighet om de icke-funktionsdugliga människorna skulle

ordineras en giftspruta.160 Robi hoppas att det tankesättet aldrig ska slå igenom, men läsaren vet

bättre. Den här sortens verksamhet ägde rum åtminstone i Tyskland under andra världskriget.

I likhet med Rolle Hansell är Calle Nykopp inte medlem i Onsdagsklubben. Han är

berättelsens andra journalist. Klubbmedlemmen Guido Röman är också journalist men han har en

väldigt liten roll i romanen. Därtill är han rätt sympatisk. Nykopp däremot är en osympatisk figur.

Han brinner för bra rubriker. Ju värre tider vi lever i, desto mer finns det att skriva om, säger han.161

Hemskt mycket mer finns det inte att säga honom. Som historiskt-social typ är han någon sorts

utomstående observatör med ett väldigt mörkt sinne för humor, en representant för skandalpressen.

Förutom dessa finns det gott om andra karaktärer som kan utgöra historisk-sociala typer,

bland annat arbetaren, den emanciperade kvinnan, den ryska emigranten och musikern. I enlighet

med Lukács kriterier får läsaren följa med deras vardag och diskussioner. De är inga stora historiska

personligheter. De lämnar inget avtryck i historien. Men de berättar sin historia. En viktig aspekt

med dem är att de trots det är kapabla till hjältemodiga dåd, åtminstone i en mindre skala. I de hårda

högermännen Grönroos och Arelius fall handlar det om att de betalat för Jarys vård på Kopparbäck.

Trots att de över lag struntar i judar tar de hand om vännen.

Med andra ord, när det kommer till det specifikt historiska följer Hägring 38 den klassiska

modellen.

4.2.4. Gedigen research

Det typiska för den klassiska historiska romanen är att den undviker anakronismer. De historiska

materiella omständigheterna skildras så korrekt som möjligt. I Hägring 38 är de materiella

omständigheterna väl representerade. Butiker, restauranger, biografer och andra platser nämns vid

157Westö 2013, 30.
158Westö 2013, 31.
159Westö 2013, 250.
160Westö 2013, 252–253.
161Westö 2013, 69.
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namn och placeras ut i stadens geografi, till exempel Stockmann162, restaurang Lido på

Fabiansgatan163, Brobergska skolan164, Nya Fiskartorpet165, Bio Fenix166 och Klimscheffskys

kolonialvaruhandel167. Mannerheimvägen kallas Henriksgatan168 och Tallinn Reval169

Bilarna som används i romanen heter sådant som Opel Olympia170, Packard171 och

Studebaker172, och när de gasar kommer de upp i hisnande hastigheter på 75/80 km/h173.

Skildringen av de materiella omständigheterna fortsätter inom kulturen. Förutom

Hufvudstadsbladet läser romankaraktärerna avslutade tidningar som Elokuva-Aitta174, Arbetet och

Svenska pressen175. I dem förekommer artiklar om bland annat Rolf Wanka176, Leslie Howard och

Cary Grant177, Gösta Ekman178, Gary Cooper179 och Leni Riefenstahl180.

Känslan av det förgångna förstärks av diverse tidtypiska händelser som skildras eller

omnämns i romanen. Exempel på dylika händelser är att radiosändningen avslutas med

nationalsången och att gasexplosioner är vanliga181, att man har ett kallskåp i väggen istället för ett

kylskåp182, att man eldar i kakelugnen när det är kyligt och att valutan heter mark183, att man måste

beställa ett utrikessamtal och att man har tjänstefolk184, att man flyger med sjöflygplan som landar

på Kronbergsfjärden i väntan på att Malms flygplats ska byggas185, att hushållen betalar sin

vedräkning186, att det finns telefonkataloger187, att discokulan på Brunnshuset är en ny grej188 och att

man kan åka spårvagn till Brändö189.

Därtill händer det också att romanen hänvisar till specifika datum och veckodagar, till

162Westö 2013, 7.
163Westö 2013, 19.
164Westö 2013, 21.
165Westö 2013, 84.
166Westö 2013, 85.
167Westö 2013, 9.
168Westö 2013, 274.
169Westö 2013, 39.
170Westö 2013, 21.
171Westö 2013, 107.
172Westö 2013, 174.
173Westö 2013, 22.
174Westö 2013, 7.
175Westö 2013, 52.
176Westö 2013, 7.
177Westö 2013, 8.
178Westö 2013, 40.
179Westö 2013, 85.
180Westö 2013, 177.
181Westö 2013, 10.
182Westö 2013, 11.
183Westö 2013, 13.
184Westö 2013, 18.
185Westö 2013, 28.
186Westö 2013, 50.
187Westö 2013, 62.
188Westö 2013, 93.
189Westö 2013, 272.
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exempel lördagen den 6 augusti190 eller onsdagen den 9 november191. Dessa datum och veckodagar

överensstämmer med varandra enligt 1938 års kalender.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Hägring 38 gör sitt bästa för att undvika

anakronismer. I den här forskningen har inga anakronismer kunnat påtalas. Det är uppenbart att

Kjell Westö har tillbringat gott om tid med att läsa gamla tidningar på mikrofilm. I fråga om

anakronismer hör romanen till den klassiska typen.

190Westö 2013, 190.
191Westö 2013, 273.
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5. MODERNISTISKA HISTORISKA ROMANER

Klassiska och postmoderna historiska romaner har varit ett populärt ämne inom den

litteraturvetenskapliga forskningen, det finns gott om litteraturvetenskapliga verk som diskuterar

dessa två typers särdrag. Med modernistiska historiska romaner är det tvärtom. Modernistiska

historiska romaner har inte diskuterats lika omfattande på ett teoretiskt plan. Det finns väldigt få

teoretiska verk som behandlar modernistiska historiska romaner inom forskningen kring den

historiska romanen. Då den modernistiska historiska romaner diskuterats inom litteraturvetenskapen

har den historiska komponenten ofta glömts bort.

Man kan spekulera i vad det kan bero på. En ofta ventilerad förklaring är att den historiska

romanen efter den klassiska perioden och fram till den postmoderna inte betraktades som en

höglitterär genre. Däremot var historiska teman vanliga inom populärlitteraturen.192 Under den

första hälften av 1900-talet blev den historiska romanen i allt större utsträckning en genre som både

skrevs och lästes av kvinnor. Det kan ha bidragit till att den historiska romanen som genre förlorade

i anseende inom den patriarkala litteraturhistorien.193 Flera litteraturvetare anser att den kvinnliga

historiska romanens nära band till kärleksromanen är en av orsakerna till att den har ignorerats av

det manliga litterära etablissemanget.194

Bland de "seriösa" författarna ansåg man dock att den historiska romanen var passé. De

tekniker som Walter Scott hade lanserat lämpade sig inte för de romaner som efterfrågades. En av

Walter Scotts kändaste kritiker var Virginia Woolf, som trots kritiken uppskattade hans arbete och

till och med jämförde honom med Shakespeare.195 Hennes huvudsakliga invändningar hade att göra

med den materialism som hon uppfattade hos Scott och hans efterföljare, det vill säga det

oproportionerliga intresset för detaljerna i den externa världen på bekostnad av karaktärernas

interna värld.196 Enligt henne var karaktärernas individuella upplevelse det centrala i en roman.197

Den ovan nämnda kritiken mot en omfattande skildring av den externa världen kombinerad

med ett växande intresse för den interna samt ett oemotståndligt sug att bryta mot formella

konventioner utgör ramarna för det som i allmänhet betraktas som den litterära modernismen.

Woolf själv var en av de personer som experimenterade med den historiska romanen utgående ur

dessa premisser. Orlando (1928, på svenska 1981) är en internt fokuserad historisk roman där

läsaren följer huvudpersonen, som bestämmer sig för att inte åldras och i ett skede byter kön från

192de Groot 2010, 45.
193de Groot 2010, 46.
194de Groot 2010, 53.
195Wesseling 1991, 68.
196Wesseling 1991, 74.
197Wesseling 1991, 42.
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man till kvinna för att göra en feministisk poäng, från slutet av 1500-talet till 1928.198 På så sätt

bryter romanen mot den klassiska historiska romanens konventioner, både när det kommer till

historisk trovärdighet och när det kommer till det patriarkala perspektivet. Woolf argumenterade för

att dessa brytningar var nödvändiga för att undvika den klassiska historiska romanens tråkighet och

för att skildra världen på ett bättre sätt.199

Woolfs experimenterande var en del av en bredare rörelse där författare som jobbade med

historiska teman intresserade sig för formella innovationer och komplikationer.200 Det tog ändå en

god stund innan dessa experiment började klassas som historiska romaner. I flera fall dröjde det

ända tills den postmoderna historiska romanen slog igenom och det blev möjligt att identifiera

tidigare former av sådana innovationer som de postmoderna författarna lärde sig att utnyttja till

fullo. Därtill var de inte speciellt talrika.201 Några nordiska författare som jobbade med historiska

teman under ifrågavarande period är svenska Selma Lagerlöf, norska Sigurd Undset och finländska

Mika Waltari.

5.1. Typiska drag i modernistiska historiska romaner

De utmärkande dragen för den modernistiska historiska romanen är inte lika etablerade som för den

klassiska. De nedan presenterade dragen kan därmed inte betraktas som huggna i sten. De bygger på

Elisabeth Wesselings forskning, som är den bästa som finns. Förutom "subjektiv historieskrivning"

och "historisk transcendens" tar hon upp självreflexivitet. I den här uppsatsen diskuteras det

självreflekterande greppet ändå inom ramen för postmoderna historiska romaner.

5.1.1. Subjektiv historieskrivning

Att fokusera på romankaraktärernas inre liv och egna upplevelser är något som tydligt åtskiljer den

modernistiska historiska romanen från den klassiska. I den klassiska modellen är hjälten ett

transparent medium som medierar det yttre händelseförloppet, historieskrivningen, till läsaren. I den

modernistiska ligger fokus på hjältens egna, interna, personliga upplevelse av det som sker.

Denna skiftning i perspektiv hänger ihop med att tanken om en objektiv yttre verklighet som

kan skildras i litteraturen blev svårare att acceptera under den första hälften av 1900-talet. Istället

ökade intresset för hur det individuella medvetandet spelar en aktiv och projicerande istället för en

passiv och reflekterande roll i skapandet av uppfattning om sig själv och den omgivande

verkligheten.202

198de Groot 2010, 42.
199de Groot 2010, 43.
200de Groot 2010, 44.
201Wesseling 1991, 74.
202Wesseling 1991, 69.
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En liknande utveckling ägde rum även inom historiografin. Tanken om historien som en

organiserad och meningsfull process med en intern dynamik och mening ifrågasattes, vilket fick

betydande följder för historieskrivningen. Ifall historien inte har en mening i sig innebär det att alla

försök att skapa mening i historien härrör från historikern själv. På grund av detta började

historiografin ifrågasätta den rådande hållningen som hävdade att historieskrivningen var

objektiv.203

Den logiska följden av ett dylikt resonemang är att historieskrivningen är subjektiv.

Historien skrivs av historiker utgående ur dessas specifika intressen och frågaställningar. Den

synbarliga koherensen i historieskrivningen är inte ett objektivt faktum utan härrör från historikerns

förmåga att skapa ett trovärdigt narrativ.204

Så ifall den klassiska historiska romanen gjorde anspråk på att skildra ett objektivt förflutet

är den modernistiska historiska romanen intresserad av de enskilda individernas subjektiva

upplevelser. Historieskrivningen splittras från en till flera. Den subjektiva berättarens förmåga att

skapa ett sammanhängande narrativ blir central.

Det här syns tydligt i de historiska romaner som utkom i början av 1900-talet. De

modernistiska författarna intresserade sig för den enskilda individens förflutna istället för det

kollektiva förflutna.205 I ett sådant sammanhang förvandlas historien till en ödets mangel som

hjältarna ofrivilligt pressas igenom och det intressanta är hur de förändras i processen, vilka spår

historien lämnar i deras personlighet och psyke, eller om de alls överlever. Det här skiljer sig

radikalt från den klassiska modellen där hjälten förblir mer eller mindre oberörd av det historiska

händelseförloppet.

5.1.2. Historisk transcendens

En annan strategi som modernisterna utnyttjade i sina historiska romaner är historisk

transcendens.206 Det innebär att ett specifikt historiskt händelseförlopp relateras till ett annat

händelseförlopp i en annan tid på ett sådant sätt att läsaren uppfattar att de liknar varandra. Genom

att utnyttja ett för läsaren redan bekant historiskt narrativ kan författaren skapa ordning i sin

berättelse. Det är väldigt vanligt att författare använder bekanta, rentav arketypa narrativ som grund

för sina berättelser. Ur den historiska romanens synpunkt kan denna strategi sammanfattas i

ordspråket "historien upprepar sig".

Thomas Mann har beskrivit denna strategi i essän Freud und die Zukunft (1936). Enligt

203Wesseling 1991, 70.
204Wesseling 1991, 72.
205Wesseling 1991, 74.
206Wesseling 1991, 79.
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Mann kan individer medvetet välja att höja sin prestige genom att organisera sina liv utgående ur en

mytologisk modell. Enligt Mann valde Kleopatra att organisera sitt liv så att hon skulle framstå som

en reinkarnation av den egyptiska guden Isis. Jesus sökte sin inspiration i myten om messias sådan

som den framstår i Moseböckerna medan Josef i Manns romansvit om Josef och hans bröder (1933–

43) antar rollen av Osiris, ytterligare en egyptisk gudomlighet.207

När det kommer till ett litterärt verk är författaren den centrala individen. Genom att välja en

mytologisk modell som grund för narrativet kan författaren göra anspråk på att det är allmängiltigt.

Den här allmängiltigheten är ändå skenbar. Påståendet att historien upprepar sig är inte empiriskt

sant. Dylika påståenden bygger alltid på att författaren väljer att beakta endast de aspekter som

stämmer överens med den till grunden liggande modellen och utesluter andra.

5.2. Analys av modernistiska drag i hägring 38

Subjektiv historieskrivning och historisk transcendens är utmärkande drag för den modernistiska

historiska romanen. Frågan är om de går att urskilja även i Hägring 38, och vad det innebär för

läsarens förståelse av romanen.

5.2.1. Fru Wiiks svåra historia

Den subjektiv historieskrivningena gäller uttryckligen bokens hjälte. Hägring 38 har två. Advokat

Thune behandlades i kapitel 4.2.1. där det konstaterades att han förblir rätt oberörd av historiens

vingslag. Han är mera av en betraktare i enlighet med den klassiska modellen. Men hur är det med

romanens andra huvudperson, fru Wiik?

Milja Matilda Aleksandra Wiik är ett mysterium. Hon är intelligent men reserverad, hon har

rena anletsdrag och vacker figur, oklanderliga meriter, examen från Handelsinstitutet och kan både

maskinskrivning och stenografi. Hon pratar svenska och finska samt lite tyska och engelska.208 På

sin fritid gillar hon att gå på bio, hon älskar filmer.209 Hon har ett tre år gammalt gulnat urklipp med

Cary Grant och Randolph Scott i badbyxor i sin portmonnä.210 När hon inte jobbar eller går på bio

handlar hon mat, lagar middag, äter, diskar, lyssnar på radio, läser och äter chokladkonfekt.211

Ibland träffar hon sin bror, Konni, som är kompositör och orkesledare för Arizona, vars låt Hägring

har fått bidra till första hälften av romanens titel.212 Ibland träffar hon någon av sina få väninnor som

207Wesseling 1991, 81.
208Westö 2013, 16.
209Westö 2013, 7.
210Westö 2013, 8.
211Westö 2013, 9.
212Westö 2013, 43.
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hon inte har mist under åren.213 Hon har varit gift men hennes man, Hannes, har lämnat henne och

sedan dess har hon varit ensam. Hon känner ensamheten men njuter av att hon tagit sig nånstans.214

På ytan är fru Wiik nästan som vem som helst. Det som ingen vet är att hennes yta är endast

en med väldig möda konstruerad fasad som döljer hennes traumatiska förflutna. Wiiks föräldrar var

arbetare. Adolf Ahlbäck var mekaniker på järnvägsverkstaden och läste Svenska Pressen och

Arbetet. Hans kolleger kallade honom en lärd man. Mamma Zaida tog hand om hushållet.215 Wiiks

barndom var en härlig tid. Men när hon kom till tonåren vände allt mot värre. Först dog hennes

pappa i en arbetsolycka, tre år senare bröt inbördeskriget ut. Hennes mamma kände sig desperat och

radikaliserades. Hon gick med i det röda upproret och dödades i Tammerfors under oklara

omständigheter.216 Wiik och Konni blev föräldralösa. Wiik tog anställning i röda gardet eftersom

hon behövde pengar för att försörja sig själv och sin bror.217 Hon blev tillfångatagen och skickad till

fånglägren.218 Det var som att bli förpassad till helvetet:

Om jag säger at jag har set en man böja sig ner efer en cigarretimp och få huvudet

bortskjutet så at bara halva skallen sat kvar medan hjärnan rann som grå havregrynsgröt

ner längs en förrådsvägg? Om jag säger at jag har set et barn födas på et smutsigt

asfaltgolv och dö och slängas upp på et lastbilsfak som en vedklabb några tmmar senare?

Slutar ni ställa mig frågor då?219

Wiik tillbringar tid på två fångläger. Först är hon på svältlägret i väster, därefter flyttas hon till ett

annat läger öster om Helsingfors.220 Ur detta kan läsaren sluta sig till att det handlar om Dragsvik

och Sandhamn. Hon är sexton år och hon och de övriga fångarna transporteras i godsvagnar och i

kärror medan folk hånar dem på gatan. Deras vakter är inte mer än pojkspolingar.221 När hon

anländer till lägret måste hon klä av sig varefter hon utsätts för en förnedrande gynekologisk

undersökning av en läkare.222 Tydligen fattar läkaren tyckte för henne under undersökningen för ett

tag senare återvänder han till henne på natten.223 Han söker upp henne i sovsalen i kasernen där hon

och resten av de kvinnliga fångarna sover. Han drar undan just så mycket tyg det behövs och våldtar

213Westö 2013, 170.
214Westö 2013, 10.
215Westö 2013, 52.
216Westö 2013, 263.
217Westö 2013, 264.
218Westö 2013, 265.
219Westö 2013, 265.
220Westö 2013, 86.
221Westö 2013, 89–90.
222Westö 2013, 156–161
223Westö 2013, 203.
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henne.224 Efter den första gången återvänder han ytterligare fem eller sex gånger. Hon försöker

gömma sig men han hittar henne varje gång.225

Efter att inbördeskriget är över försöker Wiik gå vidare. Steg för steg konstruerar hon den

fasad som hon håller upp mot världen, hon lär sig att hålla tillbaka minnena från inbördeskriget.

Men sedan börjar hon jobba för Thune och då träffar hon en av hans vänner, som råkar vara läkaren

som våldtagit henne upprepade gånger och som hon refererar till som "Kaptenen". Hon känner

omedelbart igen honom, han däremot känner inte igen henne.226 Samtidigt hör hon en röst i sitt

huvud säga: Gör något. Gör vad som helst. Bara du gör något.227

Det här är det som romanens thrillerintrig bygger på. Läsaren får veta att en av Thunes

vänner är Wiiks våldtäktsman, men eftersom Wiik refererar till honom som "Kaptenen" måste man

läsa till slut för att få veta vem det är. Som thrillerintrig är det rätt enkelt, men det är heller inte det

viktigaste i romanen. Det visar sig att "Kaptenen" återigen blir förtjust i Wiik och Wiik, som har

föresatt sig att göra något, inleder en affär med honom som på romanens sista sidor leder till att hon

mördar honom. Hon skjuter honom i sängen med en pistol.228 Sedan skjuter hon sig själv.229

När man reflekterar över Wiiks öde mot bakgrunden av den modernistiska historiska

romanens subjektiva historieskrivning slås man av likheterna. Wiik har drabbats av historien på ett

helt annat sätt än Thune. Hon kommer från arbetarklassen, hon är kvinna, hon har utsatts för

traumatiskt sexualiserat våld på ett fångläger, hon har försökt bygga upp ett nytt liv, men hon plågas

av allt det hon tvingats genomlida så till den grad att hon till slut inte ser någon annan utväg än att

hämnas. 

På det psykologiska planet har inbördskrigets trauman lett till att hon har drabbats av

multipel personlighet. I romanen hänvisar hon till sig själv på fyra olika sätt. På kontoret är hon fru

Wiik, när hon minns sitt förflutna på fånglägret är hon Miljafröken och när hon känner sig lugn är

hon Matilda.230 Därtill hänvisar hon till sig som Milja Matilda när hon tänker på sin barndom.231 De

här fyra personligheterna har egna röster och viljor, och när "Kaptenen" återinträder i hennes liv är

det Miljafröken som träder fram allt oftare. Hon vet att hon inte kan lita på Miljafröken, hon är

retsam232 och hittar på saker233. Det är hon som är rösten som säger till henne att handla

Den här våldsamma personlighetsstörningen är ett exempel på hur historiska

224Westö 2013, 204.
225Westö 2013, 205.
226Westö 2013, 36.
227Westö 2013, 37.
228Westö 2013, 292.
229Westö 2013, 295.
230Westö 2013, 85.
231Westö 2013, 52.
232Westö 2013, 153.
233Westö 2013, 86.
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händelseförlopp kan drabba den enskilda individen och forma hennes personlighet. Personligheten

blir som lera som knådas av tiden. Den är inte konstant, objektiv. Den är flexibel, subjektiv. Wiik är

inte en person som betraktar det historiska händelseförloppet utifrån, hon är historien

förkroppsligad. Hennes psykologiska utveckling och problem är en följd av de historiska händelser

hon genomlevt. Hon önskar att det inte var så:

Ibland när hon tänkte på det gamla brukade hon intala sig at det kanske ändå var så at allt

bara var en ond dröm, at det aldrig hade hänt, at hon var tokig på riktgt, såg saker som

inte fanns, at hon hade haf et annat liv som hon bara hade råkat glömma, och på grund

av glömskan drömde hon de dåliga drömmarna i stället, men en dag skulle de riktga

minnena komma tllbaka och fylla henne med trygga och ljusa bilder.

Där hon inte var Milja Matlda, inte den reserverade fru Wiik, inte Miljafröken och

inte den förtegna och flmälskande Matlda.

Där hon var någon alldeles annan.234

Det har redan konstaterats att Thune och Wiik är väldigt olika som hjältar. Om Thune påminner om

hjälten i den klassiska historiska romanen, påminner Wiik om hjälten i den modernistiska historiska

romanen, åtminstone när det kommer till förhållandet till historien. Thune diskuterar objektivt, Wiik

upplever subjektivt. När hon till slut tar livet av Robi Lindemark bryter det subjektiva in i den

objektiva verkligheten, och plötsligt framstår inte världen mera på samma sätt. Den som upplever

den här brytningen allra klarast är Thune:

"Han stod där i novemberförmiddagen som var kylig och genomskinlig som glas, och tänkte

at den värld som han känt och haf så stora förhoppningar på hade upplösts i et intet:

kanske hade den aldrig funnits?"235

Som en hägring, kunde man tillägga.

5.2.2. Föga maskerad samtidskritik

Hägring 38 innehåller gott om partier som kan tolkas så att de anspelar på läsarens samtid. Många

av dem har att göra med det växandet nationalsocialistiska sentimentet som emanerar från

Tyskland. Till det hör trakasserier av oliktänkare, ett allt hårdare debattklimat och en allmän

234Westö 2013, 91.
235Westö 2013, 296.
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likgiltighet gentemot utsatta grupper. Därtill kommer det sexuella utnyttjandet av kvinnor och

flickor. Det krävs ingen fantasi av läsaren att dra paralleller till dagens värld.

Till exempel påpekas det att Jogi Jary har börjat se judehat också i vardagliga situationer där

det bara skämtades oskyldigt, så som man skämtade om vilken ras eller nationalitet som helst.236

Den här sortens diskussioner har blivit allt vanligare under 2010-talet, man bortförklarar sina

kränkande uttalanden genom att säga att man skämtar.

Ett annat exempel är när Thune och journalisten Calle Nykopp diskuterar

finlandssvenskarnas förut privilegierade ställning inom utrikesförvaltningen. Thune säger att det är

slut på favoriserandet, den finsknationella andan är stark.237 Utan tvivel är det många

finlandssvenskar som känner igen detta. Även idag har den finsknationella andan vuxit sig starkare

och allt fler röster kräver att de finlandssvenska privilegierna avskaffas. Det vill säga, att Finland

blir enspråkigt finskt.

En del av de transcendenta partierna är inget annat än uppräkningar, som då Thune tänker på

Onsdagsklubbens tidiga år. Då hade medlemmarna diskuterat den nya äktenskapslagen,

börskraschen, Lapporörelsen, frigjorda kvinnor och Ivar Kreuger.238 De här samtalsämnena är lätta

att överföra till ett modernt kontext. Finlands riksdag röstade om en ny äktenskapslag 2014, börsen

kraschade i sviterna av finanskrisen som började i USA 2008, Lapporörelsen var en högerextrem

rörelse och feminismen får allt mer plats i medierna. Ivar Kreuger sticker ut i den här uppräkningen,

men samtidigt har ekonomiskt framgångsrika personer alltid varit ett givet samtalsämne.

Ibland blir de transcendenta partierna riktigt dystra. Detta sker till exempel när Thune

konstaterar att det ligger en uråldrig stank över nuet och misstänker att det är stanken av kommande

uppoffring.239 Hos läsaren går tankarna omedelbart till andra världskriget som för Finlands del

började 1939. Ifall hen har tolkat de tidigare historiska parallellerna på ett korrekt sätt kan Thunes

pessimistiska påstående endast leda till ångest. I så fall är dagens Finland återigen på väg mot krig.

Ibland blir transcendensen närmast komisk. När Thune pratar om sina planer att flytta från

Högbergsgatan till Munksnäs filosoferar Wiik: De senaste åren hade Munksnäsbolaget låtit bygga

höga hyreskaserner inåt land. De som ägde villor nära havet hade skrivit arga brev till tidningarnas

insändarspalter, rädda för att förstaden skulle förslummas och villafastigheterna sjunka i värde.240

Den här sortens brevprotester äger rum även idag. Till exempel i november 2016 var det en grupp

Grankullabor som protesterade mot ett planerat gruppboende för ensamkommande flyktingbarn.

236Westö 2013, 30.
237Westö 2013, 65.
238Westö 2013, 75.
239Westö 2013, 80.
240Westö 2013, 116.

43



Enligt grannar var huset där barnen ska flytta in alltför fint.241

Det hårdare debattklimatet kommer upp flera gånger i romanen. Arelius och Thune råkar

flera gånger i dispyt och bland annat kritiserar Arelius Thune för att vara en liberal åsna som inte

ser att kampen redan har börjat. Det som nu kommer är slutkampen, det heliga måste försvaras.242

Den här sortens retorik är för närvarande vanlig bland personer som är rädda för islams utbredning i

Europa. Liberala personer betraktas som blinda för realiteterna.

Kort därefter konstaterar Arelius på ett mer reflekterande plan att ingen tid är så unik som

den själv tror. Epokerna är nya men de lånar drag av de gamla.243 Detta konstaterande mer eller

mindre sammanfattar idén om historisk transcendens. Enligt den kan samtiden förstås genom att

jämföra den med det förflutna. Som läsare kan man nästan betrakta detta som en programförklaring.

Ett annat exempel på det hårdare debattklimatet är reaktionerna på Thunes artikel i Svenska

Pressen. Efter att artikeln publicerats refererar Lindemark vad svartskjortorna skriver om Thune i

den högerextrema tidningen Ajan Suunta. I tidningen beskrivs Thune som en dekadent kosmopolit

som sviker sitt fosterland.244 Beröringspunkten med dagens värld är den omfattande nätmobbningen

och trakasserierna som vissa liberala skribenter får utstå från högerextremt håll.

Lindemark påpekar även att den aktuella eran har ett janusansikte. Den tvingar på oss

ohyggliga kontraster, säger han.245 Dessa ohyggliga kontraster för tankarna till dagens politiska

polarisering. Romanen handlar om det förflutna men kunde lika väl handla om idag.

Men det är ingen som bryr sig, antyder Lindemark. Verkligheten är grymmare än någonsin

men samtidigt är eskapismen ljuvare och mer lockande än förr. Och mer tillgänglig för massorna.

Vi dansar Lambethdansen på det spanska krigets ruttnande likhögar.246 Idag är eskapismen ännu

ljuvare än på 1930-talet. Det som vi försöker glömma med hjälp av den är bland annat kriget i

Syrien.

Naturligtvis tar romanen även upp de transcendenta kvaliteterna i den manliga oron över

potensen. Som kapitelepigraf ingår en reklam ur Hufvudstadsbladet den 16 juli 1938. I den

marknadsförs potensmedlet "Dr. Weiss' VIRILIN" som säljes utan recept på apoteken, och får

läsarens tankar till den moderna motsvarigheten Viagra.247 Även här påminns läsaren om att ingen

tid är unik.

241Gröhn, Christoffer. Grankullabor vill inte ha flyktingbarn som grannar – "Huset där de flyttar in är för fint". Yle 
Nyheter. Https://svenska.yle.fi/artikel/2016/11/04/grankullabor-vill-inte-ha-flyktingbarn-som-grannar-huset-dar-de-
flyttar-ar-fint, hämtad 7.12.2016.

242Westö 2013, 193.
243Westö 2013, 194.
244Westö 2013, 215f.
245Westö 2013, 249.
246Westö 2013, 250.
247Westö 2013, 139.
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Med andra ord finns det mycket i romanen som läsaren kan relatera till genom historisk

transcendens. Man kan rentav hävda att romanen har en historiesyn som bygger på att historien

upprepar sig. Den här historiesynen är dock en konstruktion som består av att författaren väljer att

lyfta fram sådana drag i historien som stöder den egna övertygelsen. Alternativa sätt att se på

historien är att livet för majoriteten av samhällsmedborgarna blir bättre för varje år tack vare den

tekniska utvecklingen och att livet för majoriteten blir sämre för varje år på grund av girighet och

allmän dekadens. Hur man väljer att se på historien beror på vilket perspektiv man väljer.

En av fördelarna med synen att historien upprepar sig, som i Hägring 38 manifesteras

genom att historien ges transcendenta drag, är att det är lätt för läsaren att känna igen romanvärlden

eftersom den har så många likheter med läsarens egen värld. Av den anledningen är den ett

effektivare verktyg för en författare än konkurrerande historiesyner. En konkurrerande historiesyn

tvingar läsaren in på främmande mark och då ökar risken för att hen lägger ifrån sig romanen.
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6. POSTMODERNA HISTORISKA ROMANER

I och med postmodernismens inbrott blev den historiska romanen återigen populär bland

höglitterära författare. Modernismen bjöd på ett antal höglitterära historiska romaner men inte

närapå lika många som den klassiska eller den postmoderna eran. Under modernismen var de

historiska ämnena för det mesta relegerade till populärlitteraturens äventyrsskildringar. Av den

anledningen kan det förnyade intresset för den höglitterära historiska romanen under

postmodernismen betraktas som en comeback för den historiska romanen över lag.248

Umberto Ecos roman Rosens namn, som kom ut 1980 (på svenska 1983), påtalas ofta som

en av de första postmoderna historiska romanerna. Romanen inspirerade flera andra författare att

börja experimentera med historiska ämnen. Det som den tillförde till genren var en postmodern stil

och filosofi.249 Ett annat central verk är Salman Rushdies Midnattsbarnen (1981, på svenska 1983).

Både Rosens namn och Midnattsbarnen inspirerades i sin tur av den latinamerikanska magiska

realismen som företräds av bland andra Gabriel García Márquez.250

Det är inte helt enkelt att definiera vad postmodernism är. En ofta ventilerad definition är att

det är en samling idéer och tekniker som förkastar hierarkier, stabilitet och kategorisering. De

postmoderna teorierna utmanar våra uppfattningar om centralisering och ordning, och antyder att

världen är omöjlig att förstå och instabil. En annan definition är att postmodernismen är en rörelse

som strävar efter att ifrågasätta "de stora berättelserna". Dessa utgörs av de ideologiska

förklaringsmodeller som inordnar hela världen i ett totaliserande system och därmed kontrollerar

våra tankar.251 Ytterligare en, mer prosaisk, definition är att postmodernismen är en kulturell

reaktion mot modernismen med målsättningen att rasera kanon för att skapa rum för något nytt.252

Postmodenismen har även beskrivits som det kulturella tillstånd som följde efter

"ideologiernas slut". Det postmoderna tillståndet utmärks av att det undviker alla former av

totalisering och essentialism. Det dekonstruerar kategorier som kön, ras och klass, tankegods som vi

ärvt efter 1800-talets stora ideologier, och uppmanar till kritik mot universella uppfattning om

sanning, kunskap, makt, jaget och språket.253

Med andra ord är postmodernismen en rörelse som problematiserar och väcker frågor kring

det som anses vara "naturligt" eller "normalt". Huruvida postmodernismen klarar av att erbjuda

några svar är upp till var och en att avgöra på egen hand.

248Wesseling 1991, 1.
249Keen 2006, 171.
250Keen 2006, 172.
251de Groot 2010, 110.
252de Groot 2010, 113.
253Wesseling 1991, viii.
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I och med att postmodernismen undersöker maktstrukturer har den historiska romanen visat

sig vara en sällsynt fruktbar genre för den. Den postmoderna historiska romanen borrar sig djupt in i

historieskrivningens konventioner för att visa på dess skuggsida. Historien skrivs av vinnarna är ett

gammalt ordspråk och det illustrerar på ett bra sätt hur makten förhärligar sig själv. Sådant som

makten inte vill känna sig vid försvinner ur historieskrivningen.254

Linda Hutcheon, som också skrivit om postmoderna historiska romaner, sammanfattar

tankegången på följande sätt: En av den postmoderna historiska romanens främsta uppgifter är att

plocka fram sådant som skrivits ut ur historien och återupprätta det.255

Därtill ifrågasätter den postmoderna historiska romanen tanken om historisk kunskap över

lag. Den postmoderna historiska romanen förkastar det traditionella sättet att skilja mellan fakta och

fiktion och hävdar att båda två är diskurser, mänskliga skapelser, teckensystem.256 Det innebär att

historieskrivningen bygger på ett urval av uppgifter och narrativa tekniker, även om den grundar sig

på verkliga historiska händelser.257

6.1. Typiska drag i postmoderna historiska romaner

Det finns ingen definitiv lista på vad som gör en historisk roman postmodern. De drag som tas upp i

den här uppsatsen utgör ett urval av sådant som framkommer i sekundärlitteraturen, som redogörs i

källorna. Det som utelämnats är sådant som inte kunnat tillämpas för den här analysen, vanligtvis på

grund av att det är alltför abstrakt.

6.1.1. Decentralisering

Den klassiska historiska romanen (precis som historiografin) fokuserar på vita, heterosexuella,

europeiska män av börd – med andra ord, maktens centrum. I den postmoderna historiska romanen

däremot är ett av de absolut viktigaste dragen en rörelse ut från centrum. Den här decentraliseringen

har gjort det möjligt för författare att utforska en mängd nya ämnen och frågeställningar.258 Det har

också för första gången tillåtit marginaliserade grupper att stiga fram som likvärdiga berättare och

subjekt.259 Till dessa grupper hör etniska och sexuella minoriteter samt kvinnor.

Postmoderna historiska romaner fokuserar ofta på kvinnors upplevelse av historien. Mer

specifikt demonstrerar romanerna hur kvinnor blivit ignorerade, kontrollerade och förtryckta av

254Wessling 1991, 126.
255Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: history, theory, fiction. Routledge, 1988, 89.
256Hutcheon 1988, 93.
257Hutcheon 1988, 97.
258de Groot 2010, 112.
259de Groot 2010, 116.
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patriarkatet, oberoende av om de är tiggare eller aristokrater.260 Vidare visar romanerna på bristen

av alternativ för kvinnor inom dylika förtryckande och kontrollerande sociala strukturer, och hur de

till följd av det ofta tvingats till prostitution.261

Den centraliserade historieskrivningen är inte given. Den utnyttjar världens äldsta narrativa

modell som består av en början, en mellandel och ett slut. En dylik struktur är alltid konstruerad.

Den bygger på ett urval av lämpliga fakta och har som syfte att skapa mening.262 Den här processen

kallas totalisering.

Det som postmoderna historiska romaner som Salman Rushdies Midnattsbarnen gör är att

lyfta fram de totaliserande dragen i den västerländska, imperialistiska historieskrivningen genom att

konfrontera den med lokala indiska modeller.263 Genom att angripa den totaliserande tendensen i

den västerländska historieskrivningen kan man lyfta fram andra historieskrivningar.264 I samband

med det slutar historien att framstå som något naturligt. Den postmoderna historiska romanen lyfter

fram de narrativa aspekterna i historiografin. Historien är inte något som rekonstrueras på basis av

entydiga empiriska lämningar, den skapas av historikern.265

Decentraliseringen av historieskrivningen har avslöjat hur frågor som ras, kön, etnicitet och

sexuell läggning har en politisk dimension. Genom att lyfta fram dessa frågor kan man utmana det

centraliserade narrativet som är grundläggande för den västerländska, vita mannens

överlägsenhet.266

6.1.2. Kontrafaktuell historieskrivning

Kontrafaktuell, eller alternativ, historieskrivning syftar på sådan historieskrivning som sysselsätter

sig med att reflektera kring vad som hade hänt om historien hade fått en annan utgång.267 Det vill

säga, den refererar till händelser som aldrig ägt rum och därmed är ren fantasi. Exempel på romaner

som utnyttjar kontrafaktuell historieskrivning är Philip K. Dicks The Man in the High Castle (1962)

och Philip Roths The Plot Against America (2004). I den förra har Tyskland vunnit andra

världskriget och i den senare väljer USA en fascistiskt influerad president i presidentvalet 1940.

Kontrafaktuella historiska romaner kan betraktas som en blandning av science fiction och

historia. Inom den kontrafaktuella historiska romanen skapas en värld där allt är möjligt. Historiska

personer flyttas från en era till en annan, vinnar blir förlorare och vice versa, och ingenting går som

260de Groot 2010, 157.
261de Groot 2010, 158.
262Hutcheon, Linda. The Politics of Postmodernism: 2nd edition. Routledge, 2002 (first published 1989), 59.
263Hutcheon 1989, 62.
264Hutcheon 1989, 63.
265Hutcheon 1989, 63.
266Hutcheon 1988, 195.
267de Groot 2010, 170.
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det står i historieböckerna.268

För läsaren är det omöjligt att förstå den kontrafaktuella historieskrivningen ifall hen inte är

bekant med den kanoniserade historieskrivningen. Av den anledningen brukar kontrafaktuella

historiska romaner inkorporera den kanoniserade historieskrivningen genom att justera den punkt

för avgörande punkt. Därmed innehåller den kontrafaktuella historieskrivningen parodiska aspekter

i och med att parodin också inkorporerar den "text" som parodieras.269

Kontrafaktuella historiska romaner är ofta kritiska mot den rådande sociala verkligheten. I

dem granskas verkligheten mot ett alternativt händelseförlopp för att exponera eventuella

orättvisor.270 Över lag tenderar kontrafaktuella historiska romaner att sympatisera med historiens

offer och förlorare genom att göra dem till vinnare.271

Andra författare som jobbat med kontrafaktuella historiska romaner är E.L. Doctorow,

Ishmael Reed, Thomas Pynchon, Christa Wolf och Günter Grass. I Doctorows och Reeds

kontrafaktuella romaner är det USA:s svarta befolkning som får en chans att hävda sig mot den

kanoniserade historieskrivningen, i Pynchons är det en afrikansk stam och hos Wolf och Grass är

det kvinnorna. Det är uppenbart att dessa romaner syftar till att kompensera för de huvudsakliga

bristerna i den västerländska historieskrivningen: etnocentrism, androcentrism och imperialism.272

6.1.3. Ett självreflekterande grepp

Den postmoderna historiska romanen har visat sig vara en effektiv genre för att reflektera över

historieskrivningen.273 I den postmoderna historiska romanens verktygslåda finns flera tekniker som

författaren kan använda för att behandla frågor som gäller historiens epistemologiska dimensioner.

En av teknikerna är detektiven. Detektiven är en metafor för den process som en historiker

genomgår i samband med utförandet av sitt arbete. Hen letar efter ledtrådar och försöker skapa sig

en uppfattning om det förflutna, samtidigt som hen konstant reflekterar över de olika ledtrådarnas

och tolkningarnas trovärdighet i en omfattande metadiskussion.274

Detektiven är vilken som helst romanhjälte som är på jakt efter sanningen. Det centrala är att

romanen fokuserar mindre på hjältens psykologiska utveckling än på hens epistemologiska projekt.

Typiska frågor är: Vad kan vi som kommit efteråt veta om det förgångna? Vad är det som hindrar

oss från att nå så fullständig kunskap som möjligt?

268Wesseling 1991, 100.
269Wesseling 1991, 105.
270Wesseling 1991, 110.
271Wesseling 1991, 111.
272Wesseling 1991, 164–165.
273de Groot 2010, 119f.
274Wesseling 1991, 82.
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Ett annat sätt för en roman att reflektera över historien är genom att introducera flera

likvärdiga tolkningar som läsaren blir tvungen att ställa mot varandra. Genom att utnyttja multipel

fokalisation kan romanen avslöja de olika karaktärernas subjektiva erfarenheter av historien utan att

rangordna dem på så sätt att den ena är mera rätt än den andra.275

Multipel fokalisation är inte en lika explicit teknik som detektiven. Den skapar kognitiv

dissonans som läsaren är tvungen att lösa på egen hand. Ifall läsaren inte löser dissonansen är risken

stor att hen ogillar romanen utan att egentligen veta varför.

Ytterligare en teknik är att låta de historiska personligheterna själva reflektera över sitt

handlande.276 Här handlar det inte längre om att diskutera hur historieskrivningen skapas, snarare

om hur själva historien skapas.277 I praktiken innebär det att romanen försöker komma underfund

med hur verkliga historiska personligheter resonerade i historiskt avgörande skeenden, vilka deras

motiv var för att handla som de gjorde. Som teknik bryter detta radikalt med den klassiska

historiska romanens ideal. Den förutsätter att historiska personligheter behandlas med vördnadsfull

respekt. En klassisk historisk roman skulle aldrig ägna sig åt spekulationer om vad som eventuellt

pågick i en betydande historisk personlighets inre.

Det har blivit allt vanligare med romaner som dramatiserar verkliga historiska

personligheters liv. I Svenskfinland har det gjorts av till exempel Erik Wahlström i hans romaner

om Uno Cygnaeus och Johan Ludvig Runeberg.

Det självreflekterande draget kan även bestå av att avslöja historikerns egen personliga

agenda. Alla historiker strävar inte efter objektivitet, en del kan ha andra motiv. Den postmoderna

historiska romanen tar upp de här motiven och avslöjar dem.278 Detta illustreras även av ett citat i

George Orwells roman 1984 (1949, på svenska 1950): "Den som kontrollerar det förflutna

kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna."279

Den postmoderna historiska romanen framhäver historikerns försök att bringa ordning i

historiska skeenden.280 Därmed är den medveten om det totaliserande draget i den västerländska

historieskrivningen. Den antyder att historieskrivningen, precis som skönlitteraturen, skapar sitt

objekt, och att varken det ena eller det andra existerar utanför språket.281 Med andra ord, historien

skapas genom de val och det narrativa mönster som historikern väljer.282

275Wesseling 1991, 83.
276Wesseling 1991, 138.
277Wesseling 1991, 119.
278Wesseling 1991, 121.
2791984. Wikiquote. Https://sv.wikiquote.org/wiki/1984, hämtad 13.12.2016.
280Hutcheon 1989, 70.
281Hutcheon 1989, 75.
282Hutcheon 1988, 97.
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6.1.4. Intertextualitet

Det finns väldigt många olika sorters intertextualitet i postmoderna historiska romaner. Den

postmoderna historiska romanen befinner sig i ett nätverk av intertextualitet som den utnyttjar på

olika sätt.

Till skillnad från modernismen, som betraktar romanen som ett autonomt, avslutat objekt,

strävar postmodernismen efter att öppna upp romanen mot världen. Men den värld det är fråga om

är inte den verkliga världen utan en värld av texter.283

När det kommer till historiska romaner är de historiska intertexterna centrala. Verkliga och

fiktiva händelser och personer blandas. Det är inte ovanligt att romanerna utnyttjar historiskt

arkivmaterial för att ge bakgrund åt berättelsen och öka känslan av närvaro.284

En annan sorts intertexter är de kulturella. Dessa består av andra litterära verk, seriealbum,

sagor och tidningar.285 Men också av filmer, målningar, musikstycken och kändisar.286 Nästan vilket

som helst material kan utgöra kulturellt signifikanta intertexter inom den postmoderna historiska

romanen.

Paratexter är också en sorts intertextualitet. Paratexter, speciellt fotnoter, är typiska för

historiografin, där de används för att öka textens trovärdighet. Förutom fotnoter räknas

kapitelöverskrifter, epigrafer, förord och epiloger som paratexter. I postmoderna historiska romaner

är paratexterna ofta parodiska.287

6.2. Analys av postmoderna drag i Hägring 38

Är Hägring 38 en postmoderna historisk roman? En granskning av romanen mot ovan nämnda drag

torde svara på den frågan.

6.2.1. Hotet från kvinnorna

Det ingår definitivt totaliserande drag i Hägring 38. Långt över hälften av de fiktiva karaktärerna är

heterosexuella medelålders vita män ur medelklassen och övre medelklassen. Med andra ord hör de

till den sociala grupp som traditionellt har dominerat historieskrivningen. Men samtidigt försöker

romanen bredda den normativa historieskrivningen genom att ta upp sådant som avviker från den

patriarkala normen. Det främsta exemplet består av romanens kvinnliga karaktärer. Genom att lyfta

fram deras öden rör sig romanen bort från centrum och den totaliserande historieskrivningen.

Fru Wiik reflekterar ofta över sin roll som kvinna. Hon är medveten om männens fräcka

283Hutcheon 1988, 125.
284Hutcheon 1988, 132.
285Hutcheon 1988, 132f.
286Hutcheon 1988, 136.
287Hutcheon 1989, 80.
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blickar.288 Hon undrar om Thune har noterat att den nakna kvinnan på hundramarkssedeln har en

välformad stjärt och konstaterar att han antagligen gjort det.289 Som kvinna har hon fått vänja sig vid

att foga sig efter andra.290 Hon är tjänstefolk.291 Hon kan aldrig slappna av i sällskap av en man utan

tvingas hela tiden tänka på hur hon ska agera ifall han blir alltför närgången.292 När hon är ute med

Kaptenen tar han på hennes hår utan att hon antytt att det är okej.293 Hon förstår att han inte är

intresserad av henne annat än som ett sexobjekt.294 Genom hela romanen är hon underställd männen

och deras behov. Den värld där romanens män rör sig obehindrat och tryggt är fullkomligt

främmande för henne. Det här blir speciellt tydligt i episoderna som utspelas på fånglägret. Där

behandlas kvinnorna som boskap. De transporteras i godsvagnar, de hånas, de utsätts för

förnedrande undersökningar och de våldtas.

Men det finns även ett annat spår i romanen. Wiik och de övriga kvinnorna utsätts för

fruktansvärda lidanden av det patriarkala samhället, men de ger inte upp. På fånglägret är kvinnorna

tåligare än männen, som dör som flugor. Wiik undrar om det beror på att kvinnorna, speciellt

arbetarkvinnorna, till skillnad från männen, fått lära sig att inte vänta sig något alls.295 För kvinnorna

är fånglägret endast en extrem version av deras dagliga liv, för männen är det en total brytning mot

vad de är vana vid. Trots allt våld vägrar Wiik och de övriga kvinnorna att ge upp.

Kanske är det den här ihärdigheten som gör kvinnorna till ett så stort hot mot den patriarkala

samhällsordningen. För det att de är ett hot framkommer flera gånger. Till exempel i samband med

att Wiik ser filmen Hulda från Juurakko för tredje gången. Flera herrskapsfamiljer har förbjudit

sina tjänsteflickor från att se den i rädslan för att de ska bli upproriska på samma sätt som filmens

kvinnliga hjältinna.296 Men det finns även ett annat hot som oroar romanens manliga karaktärer och

det är den kvinnliga sexualiteten.

I början av berättelsen ger Thunes ex-fru, Gabi, ut en samling erotiska noveller.297 När

Thune läser dem blir han chockad.298 Varför? Kan det bero på att Thune under alla deras år

tillsammans aldrig har betraktat henne som en sexuell varelse av sin egen rätt utan endast som ett

objekt för sina egna lustar? Det är inte omöjligt. Oberoende leder Gabis avslöjanden till att Thune

blir osäker på sig själv. I det patriarkala samhället är den kvinnliga sexualiteten oroväckande och

288Westö 2013, 12.
289Westö 2013, 13.
290Westö 2013, 14.
291Westö 2013, 18.
292Westö 2013, 54f.
293Westö 2013, 199.
294Westö 2013, 200.
295Westö 2013, 87.
296Westö 2013, 120.
297Westö 2013, 21.
298Westö 2013, 28.
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potentiellt omstörtande.

Det samma gäller i och för sig alla andra sexualiteter också – med undantag för den

heterosexuellt manliga, så klart. Hägring 38 är inte speciellt queer, men frågor som berör

homosexualitet dyker upp enstaka gånger. Till exempel noterar Thune hur några pojkar på

Georgsgatans simhall blir alldeles vita i ansiktet när de ser Guido Römans jättepenis. Thune tolkar

den här reaktionen som skräck för att Röman eventuellt är homosexuell.299 Sambandet mellan

jättepenisen och homosexualitet är inte helt uppenbar och säger kanske mer om Thune än om

pojkarna. En annan gång undrar Wiik om Thune i hemlighet tycker om att smeka män och att det är

därför hans äktenskap har tagit slut.300 Det är tur för Thune att hon förstår att inte uttala sina tankar

högt. Speciellt med tanke på hur konfunderad Thune blir när han träffar Wiiks idol, skådespelaren

Santeri Soihtu, på en fest. Han överväger att be om ett idolporträtt av Soihtu att ge till Wiik, men

låter bli eftersom han blir orolig för att Soihtu ska tro att han är homofil och vill ha det för egen

räkning.301 Men över lag skildras inte den homosexuella upplevelsen av att leva i ett patriarkalt

samhälle.

På ett metaplan kan förhållandet mellan romanens manliga och kvinnliga karaktärer

jämföras med förhållandet mellan den totaliserande och marginaliserade historieskrivningen. Den

totaliserade historieskrivningen ignorerar sådant som inte ingår i dess erfarenhet, den

marginaliserade kämpar för sin existens. När Wiik till slut tar lagen i egna händer och mördar

Kaptenen är det fråga om mer än ett brott. Det är en historiografisk akt. Hon skriver in sig själv i

historien samtidigt som hon skriver ut en av förtryckarna. Samtidigt gör hon uppror mot tanken om

kvinnan som symbol för nationen. Jungfru Finland, Moder Svea. Nazisternas kvinna som vårdare av

arvsanlagen. Den goda kvinnan. Den patriarkaliska manlighetens kvinnoideal. Wiik visar på en

annan verklighet. Den patriarkaliska manlighetens kvinnoideal bygger på okunskap om och

ointresse för riktiga kvinnor och deras erfarenheter. Wiik uppleveer att hon inte längre kan leva på

det sättet. Den totaliserande historieskrivningen får ge vika för den marginaliserade. De som hittills

inte har haft en röst får en genom Wiiks desperata aktion.

Därmed är decentraliseringen en viktig komponent i Hägring 38. De facto handlar romanen

på ett plan om ett paradigmskifte där det traditionella sättet att skriva historia ersätts med ett annat.

6.2.2. Nästan sant

Över lag strävar Hägring 38 efter att framställa historien på ett sätt som stämmer överens med de

fakta som finns att få. Romanen uppfinner inte sin egen historieskrivningen på samma sätt som

299Westö 2013, 75.
300Westö 2013, 83.
301Westö 2013, 273.
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vissa kontrafaktuella historiska romaner. De händelser och stämningar som förekommer i romanen

grundar sig på den senaste forskningen. Det innebär inte att romanen helt saknar kontrafaktuella

element. Dessa element är ändå väldigt små och handlar över lag om små ändringar i verkligheten.

Ett exempel på en dylik ändring är mentalsjukhuset Kopparbäck där Robi Lindemark

(Kaptenen) arbetar. Enligt romanen ligger sjukhuset i Tusby norr om Helsingfors.302 I verkligheten

har det aldrig funnits ett mentalsjukhus som heter Kopparbäck i Tusby. Istället finns där ett

mentalsjukhus som heter Kellokoski. Kellokoski grundades 1915 och är numera

nedläggningshotat.303 Kellokoski är känt för sina humana vårdmetoder men under åren 1949–1960

utsattes 188 patienter för lobotomi.304 Det är oklart varför romanen ändrar sjukhusets namn till

Kopparbäck. En möjlig förklaring är att det därmed blir lättare att placera en fiktiv person som

överläkare.

Ett annat exempel är en skådespelare som kommer upp i romankaraktärernas diskussioner

flera gånger och som Thune mot slutet av romanen träffar på en fest, Santeri Soihtu. 305 I

verkligheten har det inte funnits någon Santeri Soihtu. På en blogg påpekas att karaktären Soihtu

bär likheter med den verkliga skådespelaren Teuvo Tulio.306 Det är oklart varför romanen väljer att

uppfinna Santeri Soihtu istället för att hänvisa till en verklig person. Soihtus roll är väldigt liten och

okontroversiell, det hade varit lika lätt att referera till en verklig person.

Det tredje och sista exemplet gäller löparen Salomon Jary, som är en fiktionaliserad version

av löparen Abraham Tokazier, och som behandlades mera omfattande i kapitel 4.2.2. Varför väljer

romanen att uppfinna den fiktiva personen Jary istället för att hänvisa till den verkliga personen

Tokazier? Den mest trovärdiga förklaringen är att romanen på så sätt kan skapa ett släktband mellan

löparen och en av romanens centrala karaktärer, Jogi Jary. I och med att Jogi Jary är Salomon Jarys

farbror kommer orättvisan som Salomon råkar ut för närmare läsaren.

Men förutom i dessa tre exempel undviker romanen att ändra på historiska fakta. Därmed är

det heller inte möjligt att tala om ett kontrafaktuellt element i den.

6.2.3. Reflektioner kring historieskrivningen

Hägring 38 är inte en explicit självreflekterande roman. Till exempel innehåller den ingen detektiv,

som med sitt idoga arbete försöker pussla ihop ett förgånget skeende, och som därmed blir tvungen

302Westö 2013, 21.
303Helsingin Sanomat. Kellokosken mielisairaala lakkautetaan:Osastoja siirtyy Helsingin Taka-Töölöön. Helsingin 

Sanomat, 2.11.2015. Http://www.hs.fi/kaupunki/a1446438096742, hämtad 15.12.2016.
304Jokinen, Riku. Otsalohkoa sorkittiin sokkona – Psykiatrian hätkähdyttävät hoidot tulivat aina ensin Kellokoskelle. 
Helsingin Sanomat, 19.7.2015. Http://www.hs.fi/kaupunki/a1437187664963, hämtad 15.12.2016.
305Westö 2013, 273.
306Ruzena (signatur). Hägring 38.Bookcrossing.com. Http://www.berndoerfle.bookcrossing.com/journal/12957487, 

hämtad 15.12.2016.
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att reflektera över den historiska informationens pålitlighet. Varken Thune eller Wiik bryter in på

romanens metaplan i sin handling, som karaktärer strävar de efter att vara realistiska. Romanen

utnyttjar inte heller den multipla fokalisation som närvaron av två huvudpersonerna erbjuder för att

visa på alternativa, sinsemellan motstridiga tolkningar av historieskrivningen. De få gånger som

Thune och Wiik reflekterar över samma saker är de sakerna över lag triviala och gäller

huvudsakligen observationer av den andras sätt eller habitus. De centrala temata i romanen belyses i

regel endast ur ett perspektiv, till exempel får läsaren veta väldigt lite om Thunes inställning till

fånglägren – den onekligen mest betydelsefulla delen i Wiiks psykologiska utveckling. Likaledes

kommenterar Wiik nästan aldrig de aktuella politiska skeenden som sysselsätter Thune. Av den

anledningen erbjuder romanen endast en version av historieskrivningen, som i och för sig

kontrasterar mot den traditionellt patriarkaliska som fortfarande råder i dagens samhälle – speciellt

när det kommer till Finlands krig.

Istället för att betrakta Hägring 38 som en explicit självreflekterande roman kan man tala

om en implicit självreflekterande roman. Romanen dissekerar inte historieskrivningen framför

ögonen på läsaren, men den påminner att en dylik strategi är möjlig. Detta sker i vissa av Thunes

diskussioner med sina vänner och bekanta. Under en våt kväll hos Arelius utbrister Thune: "Blir ni

aldrig trötta på de förbannade historierna om furstars och kejsarinnors överdåd och dekadens? ---

Varför handlar våra anekdoter så ofta om dem? Varför är vi inte intresserade av hur vanliga

människor lever? Varför bryr vi oss inte om fattigfolket, utan låtsas som om de inte fanns?" Denna

replik besvaras strax: "Bli inte upprörd Klabben, sa Arelius i överraskande försonlig ton. Gera ville

inte provocera dig. Jag gissar att hans historier bildar ett underlag för en poäng han ännu inte fört

fram. Och du lär inte kunna göra något åt att biografierna skrivs om furstar och om konstnärer som

blivit uppburna efter döden." Denna tanke, som i romanen inte förs ända till sitt logiska slut,

nämligen att historieskrivningen är begränsad till att omfatta endast små elitgrupper i samhället

medan de stora massorna faller utanför, kan uppfattas som självreflekterande i och med att romanen

de facto försöker korrigera det beskrivna tillståndet. Det som Thune uttrycker är ett missnöje med

den centraliserade historieskrivningen. Hans egna ord: "Men det är just det som är åt helvete --- Så

länge berättelserna skrivs om korrupta kungar så får excesserna för stor plats. De förvränger bilden

av människan. Och hon kan faktiskt förändras." Gerasimoff, som inledde diskussionen, tvekar: "Jag

undrar det --- Tiden går och epokerna avlöser varandra, men hur mycket förändras vi? Tekniken

förbättrar våra villkor men innerst inne är vi desamma som förr."307 I replikväxlingen ovan möts två

människosyner. Thune kritiserar den centraliserade historieskrivningen för att den erbjuder ett

narrativ som fängslar människan medan Gerasimoff istället anser att människan är en fånge i sin

307Westö 2013, 132.
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biologi och att historieskrivningen endast reflekterar detta faktum. Thunes syn är idealistisk,

Gerasimoffs cynisk. Oberoende visar replikskiftet hur viktig historieskrivningen är för människans

uppfattning om sig själv, vare sig hen är cynisk eller inte.

Förutom dessa reflektioner kring historieskrivningens villkor förekommer även en annan

sorts självreflekterande som berör konstens möjlighet att skildra samhället. I ett skede blir Thune

bjuden på en förfest hos fröken Fanny Ålander i arbetarstadsdelen Berghäll. Den här geografiska

förflyttningen från Thunes vanliga miljö i stadens borgerliga kvarter lockar fram funderingar kring

vissa av hans fördomar och varifrån de härrör:

På flm och i böcker skildrades Helsingfors arbetarkvarter fortarande som nergångna och

dystra. Lägenheterna var sotga kyfen, på mörka bakgårdar och i smala gränder dvaldes

tjuvar och fala kvinnor, fabriksvisslorna tjöt och skorstenarna spydde ut sin tjocka rök, längs

gatorna drev oregerliga pojkgäng på jakt efer någon at råna eller bara slå ner, och

någonstans i något avsides buskage hördes berusade och vredgade röster och en grov

puukko drogs bakåt tll hugg och perforerade strax en bukhåla lika lät som en träkniv glider

genom sommarvarmt smör.308

Och strax därefter:

Och nu, när Thune ertappat sig själv med at vara överraskad inte bara av at fröken Fanny

Ålander hade et välsköt hyresrum, utan också av den livsglädje han hört eka ur

höghusfönstret vid Linjerna och det gemyt han set på gatorna under vandringen in mot

centrum, förstod han: han hade gåt och blivit en ängslig bracka, han var nu själv en av de

fördomsfulla som han föraktade så djupt när han var ung.309

Denna självreflektion fungerar på två plan. På Thunes plan handlar det om att reflektera över den

egna utvecklingen, hans fördomar avslöjar vem han har blivit. Men på romanens plan handlar det

om något större. Frågan är: Hur bra är romaner på att skildra samhället? På det här planet gäller

självreflektionen själva romanen. Samtidigt som stycket ovan avslöjar felaktigheten i filmernas och

böckerna skildringar av Helsingfors arbetarkvarter, stärker det en annan. Den andra är den litterära

tekniken att skildra en plats genom fördomar och visa att de inte håller sträck. I och med att Thunes

fördomar så hastigt blir omkullkastade börjar läsaren ifrågasätta romanens trovärdighet, vilket gör

308Westö 2013, 165f.
309Westö 2013, 166.
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henne observant över dess konstruktion. Hur kan läsaren veta att Hägring 38 inte gör precis samma

sak som Thune kritiserar samtida filmer och böcker för att göra: exotiserar för att locka läsare?

Funderingarna kring det fiktiva berättandet fortsätter kort därefter. Reinhard Ålander,

Fannys Ålanders bror, är upprörd över filmen Jägarens brud (1938) och säger att det minsann inte

bara var i Hitlers Tyskland som propagandamaskineriet nådde nya höjder när det gällde att slå blå

dunster i folkets ögon. Det intressanta i det här uttalandet är hans referens till propaganda.

Propaganda är ett sätt att kommunicera där avsändaren av ett budskap medvetet förvränger fakta för

att utöva inflytande på mottagaren. Uttalandet följs strax av ett annat: "De historiska filmerna hade

alltid en fosterländsk sensmoral, så var det överallt, varför skulle just Finland vara ett undantag?"310

Den repliken är den enda i Hägring 38 som direkt refererar till genren historisk fiktion. Detta kan

anses vara självreflekterande, men endast implicit. Romanen skriver inte läsaren på näsan, men den

erbjuder trådar som läsaren kan dra i för att locka fram en ny dimenson.

Ytterligare en instans då Hägring 38 reflekterar över sin egen existens är Arelius replik:

"...ingen tid är så unik som den själv tror. Epokerna är alltid nya men de lånar också drag av de

gamla."311 Detta uttalande reflekterar Arelius personliga historiesyn, men även romanens. I romanen

ingår ett kraftigt drag av att historien upprepar sig, ända tills människan blir medveten om sina

excesser och förnekar den centraliserade historieskrivningen till förmån för den decentraliserade.

Samtidigt avslöjar romanen varifrån den sökt sin inspiration. Vår tolkning om att historien upprepar

sig är i grunden en projektion. Dels projicerar vi vår egen situation på historien, dels projicerar

historien sina lärdomar på oss. Vad beror det på att vi har så lätt att känna igen oss i romanen?

Beror det på att historiska skeenden upprepar sig eller beror det på att romanen projicerar vår samtid

på det förflutna? Det korrekta svaret är både och. Som roman inspireras Hägring 38 av både det

samtida och det förflutna. När det gäller det samtida fungerar den som en varning och när det gäller

det förflutna som en påminnelse eller en korrigering.

Men över lag utgör de självreflekterande partierna endast en bråkdel av romanen och det är

svårt att tala om en självreflekterande historisk roman. Däremot kan man med fog säga att romanen

innehåller enstaka postmoderna självreflekterande drag.

6.2.4. Ett nätverk av betydelser

När det kommer till intertextualitet är Hägring 38 full av det. Romanen refererar konstant till andra

texter i vid bemärkelse, till exempel kulturprodukter och musikgrupper, personer, historiska

händelser och geografiska platser. Därtill finns ett antal mer exotiska intertexter. Det skulle vara

310Westö 2013, 167.
311Westö 2013, 194.
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alltför omständligt att redogöra för dem alla och därför ges endast exempel.

Romanen hänvisar till ett flertal orkestrar, till exempel Dallapé och Ramblers312, och

kulturprodukter, till exempel Max och Moritz313, Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg314,

Hufvudstadsbladet315 och Peer Gynt316.

Vidare omtalar romanen ett antal personer, bland andra Rolf Wanka, Leslie Howard och

Cary Grant317, Sibelius och Kajanus318, Mozart, Stravinskij och Ravel319, Erik von Frenckell320, Eliel

Saarinen321 och Leni Riefenstahl322.

De historiska händelserna som kommer upp bildar historiska intertexter. Romanen tar upp

till exempel Hitler och Stor-Tyskland323, Stalin och bolsjevikerna324, Lockstedter lager325,

Lapporörelsen, den nya äktenskapslagen och frigjorda kvinnor326, fru Craucher327 och Guernica328.

De geografiska platserna som romanen hänvisar till finns huvudsakligen i Helsingfors men

även på andra orter. Till dem hör Tölö, Caloniusgatan och Beverly Hills329, restaurang Hamburger

Börs i Åbo330, Brunnsparken, Havshamnen och Parkgatan331, biografen Roxy332, Brunnshuset333, Åbo

kasern och Wulffska hörnet334, Hotell Kleineh335 och Glogatans Fazer336.

Romanen tar även upp flera maträtter, till exempel Poulet à la Turenne337, Ovomaltine och

Kellogg's flingor338, Seecks rökta metwurst339, kalvfilé Oscar340, gös Walewska och sjötunga

Meunière341.

312Westö 2013, 14.
313Westö 2013, 20.
314Westö 2013, 28.
315Westö 2013, 33.
316Westö 2013, 40.
317Westö 2013, 8.
318Westö 2013, 29.
319Westö 2013, 33.
320Westö 2013, 92.
321Westö 2013, 127.
322Westö 2013, 177.
323Westö 2013, 18.
324Westö 2013, 21.
325Westö 2013, 57.
326Westö 2013, 75.
327Westö 2013, 117.
328Westö 2013, 126.
329Westö 2013, 9.
330Westö 2013, 14.
331Westö 2013, 20.
332Westö 2013, 51.
333Westö 2013, 61.
334Westö 2013, 133.
335Westö 2013, 134.
336Westö 2013, 207.
337Westö 2013, 93.
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339Westö 2013, 144.
340Westö 2013, 181.
341Westö 2013, 182.
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En annan sorts intertexter är romanens paratexter. Två av kapitlen börjar med citat ur en

dagstidning. Det ena citatet är påhittat och gäller en recension av Thunes ex-frus novellsamling342,

det andra en reklam för potensmedlet Virilin343. Den förra anknyter till romanens handling, den

senare utgör en komik poäng.

Därtill refererar romanen till Kjell Westös övriga produktion. En av huvudpersonerna i Där

vi en gång gått, magister Ivar Grandell, omtalas i Hägring 38.344 En mindre uppenbar referens är att

Wiiks pappa Adolf gillar att fiska.345 Berättarjagets fars fiskeintresse spelar en viktig roll i romanen

Vådan av att vara Skrake.

Slutligen refererar romanen även till Goethe genom att ta upp ett av den tyska skaldens

begrepp: Das Ewig-Weibliche, det evigt kvinnliga.346 Begreppet antyder att kvinnan har en

oföränderlig kvinnlig natur och kan diskuteras ur ett feministiskt eller genderperspektiv. I det

aktuella sammanhanget är det antagligen snarast menat som ett konstaterande att kvinnor ibland kan

vara svåra att förstå om man utgår från en strikt manlig erfarenhetsram.

Romanens intertexter kan analyseras mera djupgående. Till exempel kan man rita upp kartor

över Helsingfors och dess sociala skiktningar. Det är ändå inte nödvändigt för det här

sammanhanget. Svaret på frågan om Hägring 38 innehåller intertexter är ja. Romankaraktärerna

befinner sig i ett nätverk av texter, vars syfte är att öka den historiska trovärdigheten.

342Westö 2013, 38.
343Westö 2013, 139.
344Westö 2013, 33.
345Westö 2013, 53.
346Westö 2013, 34.
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7. RESULTAT

Den här uppsatsen undersöker vilken sorts historisk roman Hägring 38 är. I undersökningen

används en metod som identifierar de typiska dragen i klassiska, modernistiska och postmoderna

historiska romaner och därefter letar efter dem i Kjell Westös roman. Slutsatserna är avhängiga av

hur starkt de olika dragen är närvarande.

De analyserade dragen för klassiska historiska romaner är den medelmåttiga hjälten, stora

historiska personligheter, det "specifikt historiska" och undvikandet av anakronismer.

Undersökningen visar att advokat Thune, romanens manliga hjälte, bär flera likheter med den

klassiska historiska romanens idé om den medelmåttiga hjälten. Han rör sig rätt oberörd i ett

samhälle som är i jäsning, men han har också en viss moralisk ryggrad och stamina. Till skillnad

från den klassiska medelmåttiga hjälten har Thune ändå ett förhållandevis rikt inre liv. Trots det kan

det argumenteras för att Thune är en arvtagare till den medelmåttiga hjältens mantel. Det som

romanen däremot saknar är stora historiska personligheter som framställs på ett sätt som den

klassiska modellen förutsätter. Juho Kusti Paasikivi, Tove Jansson och Salomon Jary (som baserar

sig på Abraham Tokazier) är på sätt och vis stora personligheter, men deras roller är små och de

spelar inte den avgörande roll som den stora personligheten spelar i den klassiska historiska

romanen. I den klassiska historiska romanen skrider den stora historiska personen in på scenen på

romanens sista sidor och löser konflikten. Något sådant sker inte i Hägring 38. Det "specifikt

historiska" å andra sidan är väl representerat. I den klassiska modellen skildras det specifikt

historiska genom romanens mindre karaktärer. I Hägring 38 finns gott om mindre karaktärer som

var och en representerar olika historiskt-sociala typer. Genom dessa får läsaren en uppfattning om

stämningen i samhället under ifrågavarande tidsperiod. Detta är helt i enlighet med den klassiska

modellen. Det samma gäller romanens inställning till anakronismer. Hägring 38 är mån om att de

historiskt materiella omständigheterna skildras så korrekt som möjligt. Med andra ord innehåller

romanen tre av fyra av de undersökta dragen för klassiska historiska romaner.

För den modernistiska historiska romanen är de analyserade dragen två till antalet. Det

första är subjektiv historieskrivningen, det andra historisk transcendens. Analysen visar att den för

modernistiska historiska romaner typiska subjektiva historieskrivningen är närvarande i Hägring 38

i fru Wiiks, den kvinnliga hjältens, skepnad. Till skillnad från Thune, som aldrig drabbas av

historien, bygger Wiiks hela personlighet på de trauman som hon upplevt under inbördeskriget.

Fram tills att inbördeskriget bröt ut var hon en helt normal flicka, men när det var över hade hon

förändrats för gott. De upprepade våldtäkterna på fånglägret och den psykologiska påfrestningen

leder till att hennes personlighet splittras i tre distinkta röster. Till slut klarar hon inte längre av att
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kontrollera dem och då mördar hon sin plågoande och därefter sig själv. Det här sättet att skildra

historien som en djupt personlig upplevelse är typiskt för den modernistiska historiska romanen.

Även det andra modernistiska draget, den historiska transcendensen, är närvarande i Hägring 38.

Förutom att vara en historisk roman är Hägring 38 en varning för vart vårt samhälle är på väg ifall

vi inte besinnar oss. Den växande fascismen och det allt hårdare debattklimatet i romanen är direkt

igenkännbara för moderna läsare. Därmed innehåller romanen två av två av de analyserade

modernistiska dragen.

När det kommer till den postmoderna historiska romanen analyseras fyra typiska drag:

decentralisering, kontrafaktuell historieskrivning, ett självreflekterande grepp och intertextualitet.

Det första, decentraliseringen, är lätt att påvisa. På ett djupare plan handlar romanen om ett

paradigmskifte mellan den totaliserande och decentraliserade historieskrivningen. Romanen lyfter

fram sådana marginaliserade grupper som sällan förekommer i den traditionella, patriarkaliska

historieskrivningen – främst kvinnor. Paradigmskiftet sker när Wiik inte längre klarar av att

förtrycka sina egna erfarenheter för att uppfylla det rådande historiska narrativet och mördar sin

plågoande och därefter sig själv. Wiiks desperata handling symboliserar de hittills marginaliserade

gruppernas kamp för att få synas. Det som däremot inte förekommer i Hägring 38 är kontrafaktuell

historieskrivning. Romanen är historiografin trogen. De enstaka gånger då romanen "ljuger" om

historiska fakta är betydelselösa. Den påhittade skådespelaren Teuvo Tulio, namnbytet av Abraham

Tokazier till Salomon Jary och Kellokoski mentalsjukhus till Kopparbäck mentalsjukhus räcker inte

för att man ska kunna tala om kontrafaktuell historieskrivning. I ett postmodern kontext avser

begreppet något betydligt mer omfattande. De självreflekterande partierna borde också vara mer

omfattande för att väga tyngre. Det förekommer enstaka partier där romanen reflekterar över

historieskrivningen och fiktionens möjligheter att skildra samhället men de är begränsade. För att

kunna tala om en självreflekterande postmodern historisk roman borde partierna vara mer

omfattande. Däremot är det lätt att konstatera att romanen innehåller flera olika sorter av

intertextualitet. De intertextuella referenserna bildar ett nätverk av betydelser som syftar till att öka

romanens trovärdighet. Alltså innehåller romanen två av fyra av de analyserade postmoderna

dragen.

På basis av detta kan man sluta sig till att romanen inte är en renodlad klassisk, modernistisk

eller postmodern historisk roman. Istället innehåller den drag av alla olika typer. Man kan

argumentera för att romanen på grund av att den innehåller enstaka postmoderna drag är en

postmodern historisk roman, men det skulle vara en överdrift. Istället måste man fråga sig om

indelningen i klassiska, modernistiska och postmoderna historiska romaner tjänar något syfte. I och

med att indelningen används flitigt inom sekundärlitteraturen går den inte att förkasta, men däremot
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är det viktigt att minnas att alla historiska romaner inte är renodlade. Svaret på frågan vilken sorts

historisk roman Hägring 38 är att den är en historisk roman med drag av alla tre typer – med

tyngdpunkt på den klassiska och modernistiska typen. Det här är intressant eftersom det visar hur

plastiska romaner kan vara i jämförelse med litteraturvetenskapliga teorier. Romaner skrivs inte

utgående ur specifika litteraturvetenskapliga teorier, de blandar fritt olika tekniker från olika

perioder.

Den använda metoden är intressant eftersom den avslöjar de olika genrehistoriska lagren i

Hägring 38. På sätt och vis kan man tala om en arkeologisk utgrävning. Genom att leta efter typiska

drag för klassiska, modernistiska och postmoderna historiska romaner visar analysen på den

historiska romanens utveckling. De klassiska dragen är rätt konkreta medan de modernistiska och

postmoderna är mer abstrakta. Genom att analysera dem får man en bra uppfattning om romanens

struktur och funktion. De olika dragen fungerar som parametrar som motiverar forskaren att granska

romanen ur flera olika perspektiv. Denna mångfald av perspektiv kompenserar för bristen av djup i

delar av analysen. De mindre djupa delarna är ändå intressanta eftersom de för det mesta visar på

saknaden av ett visst drag.

Det finns gott om möjligheter för vidare forskning inom området historiska romaner. Till

exempel kunde det vara intressant att granska hur historien framtälls hos kvinnliga författare som

Carola Sandbacka och Barbara Winckelmann. Vilken sorts händelser väljer författarna att lyfta fram

och hur kontrasterar de med den traditionella historieskrivningen? Marita Hietasaari efterlyste mera

forskning om synen på Finlands krig i finlandssvenska historiska romaner (se kapitel 1.2). Kanske

kan den här uppsatsen fungera som ett bidrag åt det hållet. Åtminstone i Kjell Westös produktion är

Hägring 38 den första romanen att ta upp marginaliserade gruppers öden under inbördeskriget. När

man betraktar romanen ur det perspektivet utgör den en viktig replik i diskussionen. Därmed kan

kan man också hävda att Hägring 38 är Kjell Westös viktigaste roman ur ett historiografiskt

perspektiv.
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