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Abstract 

The aim of this study is to examine how the Swedish writer Aurora Ljungstedt describes 

relations and desire in her En jägares historier, and what political message she tries to send 

her audience through that description. 

I have applied Eve Kosofsky Sedgwick’s theory of erotic triangles to the relationships in 

En jägares historier and found that they are structured in the way Sedgwick describes. The 

structure works to uphold and, when needed, re-establish patriarchal order in the book. Most 

female characters in En jägares historier are – also in line with Sedgwick’s theory – no more 

than articles of trade between men. Only one woman surpasses this female role, and she is 

also the only main character in the book who is not involved in any triangular desire. 

Ljungstedt uses a male perspective, the flaneur, to tell her story, which gives her 

opportunity to speak ironically of the male view on women. Still, her view on patriarchy and 

women’s liberation is ambivalent – the fall of patriarchy is connected with revolutionary 

tendencies that she clearly dislikes – instead, her political message becomes clear in the 

constantly underlying motives of devotion and commitment. These motives are most clearly 

illustrated in the recurrent motive of parents abandoning their children. The positive change 

from passivity and indifference to involvement and responsibility pervades the entire book. 
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1 Inledning och bakgrund 

1800-talet var i Sverige såväl som i övriga Europa en turbulent tid. Lars I Andersson skriver i 

Sveriges historia under 1800- och 1900-talen att en revolutionär våg drar fram över Europa 

efter den andra franska revolutionen 1848.1 De betydande förändringarna i samhällstrukturen 

– bland annat sekulariseringen, borgarklassens framväxt, befolkningsökningen – gör att gamla 

ideal och värderingar omformas och ifrågasätts. Vad som framförallt är intressant för denna 

uppsats är hur köns- och sexualitetsfrågor får allt större uppmärksamhet. Som exempel kan 

nämnas att man i Sverige 1845 inför lika arvsrätt för män och kvinnor (vilket följs av en rad 

kvinnoemancipatoriska reformer, t ex ogifta kvinnors möjlighet att bli myndiga 1864) och att 

man under 1850-talet inför reglementeringen av prostitution.2 

Michel Foucault har i Sexualitetens historia undersökt hur synen på sexualitet förändras 

under 1800-talet. Han säger om perioden: 

Vi bevittnar inte bara en synlig explosion av de kätterska sexualiteterna. Utan framför allt – och 
detta är den viktiga punkten – bevittnar vi hur en anordning som är mycket olika lagen (även om 
den lokalt stöder sig på förbudsförfaranden), genom ett nät av mekanismer som griper in i 
varandra, skapar en förökning av specifika njutningar och ett mångfaldigande av disparata 
sexualiteter. 3 

Enligt Foucault ersätts kyrkan som ordnande instans i slutet av 1700-talet av stat och 

vetenskaper, vilket får till följd att man under 1800-talet börjar definiera olika sexuella 

avvikelser på olika sätt. Därmed får man en explosion av olika sexualiteter, istället för den 

tidigare övergripande beteckningen sodomi.4 

1.1 Eve Kosofsky Sedgwicks begärstriangel 

Som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats kommer jag främst att använda mig av Eve 

Kosofsky Sedgwicks bok Between Men. Sedgwick utgår från René Girards begrepp 
                                                                 
1 Lars I Andersson, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen (Stockholm, 2003) s. 43 f. 
2 Ibid, s. 55. 
3 Michel Foucault, Sexualitetens historia (Göteborg, 2002) s. 69. 
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begärstrianglar, vilka han upptäcker som en ständig figur i erotiska förhållanden i europeisk 

litteratur. Girards begärstriangel struktureras av två rivaler, vilkas inbördes band är starkare än 

banden till den tredje delen av triangeln, kärleksobjektet. Han menar att triangeln kommer att 

se likadan ut oavsett vilket kön de deltagande i den tillhör, även om den i den litteratur han 

undersöker oftast visar sig bestå av två rivaliserande män och en kvinna. Sedgwick menar 

dock att uppfattningar om kön och sexualitet influerar även de delar av samhället som inte har 

uppenbara kopplingar till dessa kategorier och säger att: “[...] Girard’s account, which thinks 

it is describing a dialectic of power abstracted from either the male/female or the 

sexual/nonsexual dichotomies, is leaving out of consideration categories that in fact preside 

over the distribution of power in every known society.”5 

Girard ignorerar alltså aspekter i begärstriangeln som Sedgwick menar är grundläggande 

och betydelsefulla: att den alltid bygger på relationen mellan två män, som strukturerar sitt 

inbördes förhållande genom kvinnan. I enlighet med Gayle Rubins essä The Traffic in Women 

menar Sedgwick att patriarkatet bygger på relationer mellan män och att kvinnan i patriarkatet 

är reducerad till en handelsvara, något män utbyter sinsemellan.6 Eftersom relationer mellan 

män är grunden i hela samhället är förändringar i manliga relationer alltid sammankopplade 

med, ofta mer synliga, förändringar i samhället, klassystemet och kvinnors status. Sedgwick 

använder begreppet homosocialitet för att beteckna alla förhållanden mellan män och män 

eller kvinnor och kvinnor, även sexuella sådana. Hon menar därmed inte att homosexuellt 

begär är grunden för annan manlig homosocialitet, utan använder begreppet homosocialitet 

som “a strategy for making generalizations about, and marking historical differences in, the 

structure of men’s relations with other men”.7 

1.1.1 Homofobin och den gotiska romanen 

I det västerländska samhälle som Sedgwick undersöker är icke-erotisk manlig homosocialitet 

accepterad och rentav nödvändig, men inte homosexualitet. Mäns förhållanden med varandra 

måste därför legitimeras genom en kvinnas medverkan i en begärstriangel, eftersom ett öppet 

förhållande mellan männen inte är accepterat. När regleringen av sexualitet övertas av staten 

och vetenskapen blir denna ordning tydligare för gemene man. Homofobin framträder och 

                                                                                                                                                         
4 Foucault, t ex s. 43 f. Begreppet sodomi innefattar all “avvikande” sexualitet, i praktiken all sexualitet som inte 
syftar till reproducerandet av barn inom äktenskap. 
5 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men (Columbia University Press, 1992) s. 22. 
6 Rubins essä bygger på Claude Lévi-Strauss i sin tur. 
7 Sedgwick, 1992, s. 2. 
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tydliggörs därför, och struktureringen av manligt begär i begärstriangeln blir ännu viktigare. 

Sedgwick menar att inte endast förtrycket av manliga homosexuella relationer skärps, utan att 

ett nytt redskap för att kontrollera den manliga homosocialiteten överhuvudtaget skapas och 

att detta blir särskilt tydligt i den gotiska romanen. Hon jämför homofobins verkan med 

terrorism och säger att det viktiga här inte är att försöka utplåna homosexuella relationer. 

Nyttan av homofobin är att kunna kontrollera alla relationer mellan män och därigenom hela 

könssystemet. 

The importance –an importance –of the category “homosexual”, I am suggesting, comes not 
necessarily from its regulatory relation to a nascent or already-constituted minority of 
homosexual people or desires, but from its potential for giving whoever wields it a structuring 
definitional leverage over the whole range of male bonds that shape the social constitution.8 

Då makt struktureras genom manliga homosociala relationer kan man genom att kontrollera 

dessa relationer manipulera praktiskt taget all makt. För att kontrollera en så stor grupp som 

den manliga homosocialiteten krävs dock att de maktuppvisningar som riktas emot den är 

instabila och oförutsägbara. Genom homofobin kan hela samhället kontrolleras, men då måste 

ingen man, oavsett sexualitet, kunna gå säker ifrån anklagelsen om homosexualitet. 

Sedgwick ser just den gotiska romanen som ett viktigt centrum för utformningen av hur 

homofobin används för att manipulera den manliga homosocialiteten. Det som är speciellt 

med den gotiska romanen (i det här avseendet) är att villkoren i den triangel som strukturerat 

begär både innan och efter gotiken i den litterära kanon här skärps, så att den gotiska romanen 

har ett allt annat än avspänt förhållande till begärstriangeln. 

1.2 Den skräckromantiska genren 

Yvonne Leffler har, som första forskare, skrivit en grundläggande genomgång av 

skräckromantiken i Sverige, I skräckens lustgård. Leffler använder begreppet skräckromantik 

som “ett allmänt genrebegrepp” vilket “förenar de gemensamma och genrekarakteristiska 

dragen från olika varianter inom samma genre”. De olika varianterna genom vilka hon 

definierar skräckromantik är den engelska gotiska romanen, den franska “svarta romanen” 

och den tyska “shauerromanen”.9 Skräckromantik var mycket populärt i Sverige under 1800-

talet, främst som inslag i böcker som inte var renodlade skräckromaner. Leffler ser den 

                                                                 
8 Sedgwick, 1992, s. 86. 
9 Yvonne Leffler, I skräckens lustgård (Göteborg, 1991) s. 15 och s. 177. 
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“svenska arvtagaren till skräckromanen” snarast som en hybrid av “äventyrs- eller 

familjeroman med skräckromantiska inslag”.10 Detta hindrar inte att renodlade svenska 

skräckromaner förekommit, om än inte i samma utsträckning som i t ex England och 

Tyskland. Ett exempel på detta utgör just Aurora Ljungstedt. Delar av hennes produktion, t ex 

tre av delarna i En jägares historier beskriver Leffler som “typiska exempel på den 

skräckromantiska genren”.11 

För att definiera en roman som skräckroman kräver Leffler att den uppfyller vissa kriterier. 

Mysteriet ska vara huvudingrediensen i skräckromanen och berättartekniken anpassad för att 

skapa spänning och känsloengagemang, så att läsaren får en upplevelse av mystik. Person- 

och miljöteckning i skräckromanen ska följa genrens konventioner. I korthet kan nämnas att 

persongalleriet har fasta och klart avgränsade roller och att miljöskildringen är dualistisk och 

ger uttryck för olika stämningar. Vidare ska temat i en skräckroman vara ett skräckromantiskt 

grundtema, Leffler menar att detta är nödvändigt för att läsningen av den ska bli skräckfylld. 

Leffler nämner temat “människan som utlämnad åt något hotande” som det grundläggande 

tema varur övriga skräckromantiska teman kan underordnas.12 

Leffler menar att skräckromantikens främsta gemensamma nämnare är skräck,13 vilket 

Mattias Fyhr kritiserar i sin avhandling om gotik, De mörka labyrinterna. Fyhr påpekar, vilket 

är helt riktigt, att gotik inte alls behöver innehålla skräck (utan snarare melankoli och en 

känsla av övergivenhet) och att Leffler riskerar att glömma distinktionerna mellan t ex gotik, 

skräckromantik och nutida skräck.14 Men eftersom den svenska skräckromantiken får sina 

influenser från många håll är ett så omfattande begrepp som Lefflers naturligtvis fruktbart i 

denna uppsats, särskilt eftersom jag inte avser att göra någon genreanalys av Ljungstedt. 

1.3 Tidigare forskning. Aurora Ljungstedts uppgång, fall och 
återkomst 

Aurora Ljungstedt var en mycket populär författare under hela senare hälften av 1800-talet, 

men under 1900-talet tycks hon ha fallit i glömska, enligt Yvonne Leffler troligen eftersom 

hon skrev underhållningslitteratur, kriminal- och skräckberättelser.15  

                                                                 
10 Leffler, 1991, s. 54. 
11 Ibid, s. 106. Delarna i fråga är “En gubbes minnen”, “Farmors skrin” och “Harolds skugga”. 
12 Ibid, s. 25. 
13 Ibid, s. 23. 
14 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna (Stockholm; Lund, 2003) s. 19-20. 
15 Leffler, 1991, s. 105. 
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Några notiser och kortare texter var allt som fanns skrivet om Ljungstedt tills Lars 

Wendelius som förste forskare uppmärksammade henne 1985, med skriften Pengar, brott och 

andeväsen. Wendelius studie är en komparativ undersökning av Ljungstedts påverkan av 

annan litteratur i tiden och avser att ge en grundläggande presentation av henne.16 

1991 uppmärksammade även Yvonne Leffler Ljungstedt i I skräckens lustgård. Leffler 

analyserar Ljungstedts första roman, Hin ondes hus, som hon kallar för Ljungstedts “mest 

utpräglade skräckberättelse i den engelska gotiska traditionen”.17 Hon påpekar att Ljungstedt i 

sin samtid var Sveriges mest utpräglade författare av skräck- och kriminallitteratur och skriver 

att hon var “en av de första, kanske den allra första, som skrev brottmålshistorier på svenska i 

samma stil som de engelska författarna Wilkie Collins, Mary Elizabeth Braddon och Edgar 

Allan Poe”.18 Leffler har också undersökt Ljungstedt som detektivförfattare, i artikeln “Är 

Hastfordska vapnet av Aurora Ljungstedt vår första detektivberättelse?” i boken Det glömda 

1800-talet. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Leffler skrivit en sammanfattande text om 

Ljungstedts författarskap: “Skräckromantik och psykologiska rysningar”. Hon påpekar här 

bland annat vad som blir mycket tydligt i analysen av En jägares historier (och som ska 

diskuteras närmare i kapitel 2.1): att den “manliga berättarsynvinklen ger författaren tillfälle 

att osökt ironisera över samtidens könsrollssyn”.19 En C-uppsats som behandlar Ljungstedt 

som underhållningsförfattare, Inom natt och år, skrevs vid Uppsala universitet 1992 av 

Cecilia Sundström. Uppsatsen undersöker Ljungstedts roman med samma namn i syfte att 

identifiera de spänningsskapande inslagen. 

Med tanke på Ljungstedts särställning som svensk utpräglad skräckromantiker finner jag 

det anmärkningsvärt att Mattias Fyhr i De mörka labyrinterna inte intresserat sig särskilt för 

henne. Fyhr undersöker gotik i litteratur och andra medier och drar paralleller till nutida 

svensk litteratur, men nämner bara Ljungstedt i förbifarten.20 Trots dylika bakslag har 

Ljungstedt åtnjutit större uppmärksamhet under senare tid än på länge. 2002 gav bokförlaget 

Aleph ut två av berättelserna (“En gubbes minnen” och “Harolds skugga”) från En jägares 

historier under titeln Två sällsamma berättelser, vilket bland annat uppmärksammades med 
                                                                 
16 Lars Wendelius, “Pengar, brott och andeväsen. En studie i Aurora Ljungstedts författarskap”, i Litteratur och 
samhälle, Meddelanden från Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Upp-
sala, Årgång 21, nr 1 (Uppsala, 1985), s. 8. 
17 Leffler, 1991, s. 106. 
18 Ibid. 
19 Yvonne Leffler, ”Skräckromantik och psykologiska rysningar” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 2 (Hö-
ganäs, 1993) s. 270. 
20 Ändå ryms t ex En jägares historier i Fyhrs definition av gotik, som lyder: ”En gotisk text, skildrar en eller 
flera subjektiva världar, som saknar högre ordning och utmärks av en atmosfär av förfall, undergång och olös-
barhet, samt innehåller grepp som ger texten labyrintiska egenskaper.”, s. 64. 
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en artikel i Dagens Nyheter. Aleph har valt att utesluta den omfattande ramberättelsen i “En 

gubbes minnen”, vilket tyvärr sänker kvaliteten på berättelsen, men har – mer glädjande – för 

avsikt att med början under år 2005 ge ut Ljungstedts samlade verk. Aleph har också 

presenterat Ljungstedt i sin tidning för skräck-, SF- och fantasylitteratur, Minotauren. En stor 

del av Ljungstedts berättelser finns även publicerade på internet hos Omnibus eBoklagret, där 

t ex “Drama i skogen” (“En dram i skogen” från En jägares historier) laddats ner 82 gånger.21 

1.4 Syfte och frågeställning 

Jag avser att analysera Aurora Ljungstedts roman En jägares historier utifrån Sedgwicks teori 

om homosocialitet och begärstrianglar, för att undersöka det begär och de relationer som 

kommer till uttryck i boken. Jag kommer främst att använda mig av Sedgwicks undersökning 

av den gotiska romanen, vilkens motiv och genrekonventioner i mycket överförts till den 

svenska skräckromanen. Jag vill undersöka om hennes teori är överförbar till svensk 

skräckromantik såsom representerad av En jägares historier och hur begäret och relationerna 

i boken ser ut i ljuset av denna. 

Utifrån Sedgwicks teori kommer jag att försöka få en bild av det politiska budskap som 

Ljungstedt försöker förmedla till sina läsare. Eventuella överensstämmelser mellan En jägares 

historier och den engelska gotiska romanen i Sedgwicks undersökning ser jag på som dels 

visande på en litterär tradition och dels som visande på historiskt samhälleliga likheter mellan 

de samhällen som formade de båda genrerna. I den mån jag finner att Sedgwicks 

undersökning inte stämmer in på En jägares historier kommer jag att försöka ta reda på vad 

det, i sådana fall, beror på. För att begränsa undersökningens omfång kommer jag att 

koncentrera mig på de relationer i En jägares historier som jag finner särskilt relevanta för 

min frågeställning.  

                                                                 
21 Enligt eBoklagrets egen statistik på http://www.omnibus.se/eBoklagret/. Nedladdad 30.12.04. 
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2 Om En jägares historier 

Den största delen av Aurora Ljungstedts produktion gavs ut som följetonger under 1800-talets 

mitt, till dess att hennes samlade verk, Samlade berättelser, gavs ut 1872–1882. Förutom i de 

samlade verken gavs endast ett fåtal romaner av henne ut i bokform. I första hand skrev hon 

kortare berättelser, enligt Wendelius och Leffler ett sätt att anpassa sig efter marknaden,22 och 

den roman som i denna uppsats ska behandlas, En jägares historier, består av fyra berättelser 

som även - särskilt “En dram i skogen” och “Harolds skugga” -  kan läsas fristående. En 

jägares historier började publiceras som följetong i Nya Dagligt Allehanda 1860 och 

avslutades året därpå. I denna uppsats kommer dock den version av En jägares historier som 

ingick i Ljungstedts samlade verk att användas, vilken innehåller delvis andra delar än de som 

ingick i följetongen. Följetongen består av fem berättelser: “En dram i skogen”, “En gubbes 

minnen”, “Ett bref”, “Farmors skrin” och “Den döda grefvinnan”. Den version som 

publicerades i det första bandet av de samlade verken 1872 innehåller istället “En dram i 

skogen”, “En gubbes minnen”, “Farmors skrin” och “Harolds skugga”. Berättelsen “Ett bref” 

ingår visserligen i de samlade verken, men inte i samma band som de andra berättelserna och 

inte under namnet En jägares historier. “Den döda grefvinnan” återfinns inte överhuvudtaget 

i Samlade berättelser och “Harolds skugga” har inte publicerats tillsammans med de andra 

berättelserna i Nya Dagligt Allehanda.23 En anledning, till särskilt “Den döda grefvinnans” 

försvinnande, kan vara något som nämns av Erik Georgsson Hjort i den lilla skriften Claude 

Gerard. Hjort, som skriver några personliga minnesbilder av en mycket positivt tecknad 

Ljungstedt, hävdar att författaren var missnöjd med mycket av, särskilt sin tidiga, produktion 

varför hon förhindrat att vissa berättelser omtryckts i de samlade verken. T ex säger hon om 

romanen Jernringen att: 

Jag borde kanske aldrig skrifvit den, ty det är ett medgifvande åt den onekligen osmakliga, på 
den tiden moderna franska ‘frou-frou-litteraturen’. Man är fängslad deraf så länge man läser 

                                                                 
22 Wendelius, s. 48 och Leffler, s. 105. 
23 Något som Wendelius verkar ha missat i sin undersökning av Ljungstedt, eftersom han inte kommenterar det, 
utan anger utgivningen av En jägares historier till Nya Dagligt Allehanda 1861. Även Leffler, 1991, som visser-
ligen inte undersöker särskilt En jägares historier, anger den första utgivningen av ”Harolds skugga” dit, vilket 
alltså är direkt felaktigt. 
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den, men då man slutat känner man sig illa till mods. Denna flacka moral är för fransk för våra 
nyktra svenska lynnen och kan också bestraffas med benämningen ‘opålitlig’.24 

“Den döda grefvinnan” är i jämförelse med de övriga berättelserna i En jägares historier mer 

sensationsartad och det ligger förstås nära till hands att tänka sig att den något äldre 

Ljungstedt väljer att redigera om En jägares historier för att den bättre ska uppfylla hennes 

krav på moral och uppbygglighet. Genom redigeringen av den senare versionen av En jägares 

historier skapar hon dessutom en mer sammanhållen berättelse. Tillägget av “Harolds 

skugga” gör, vilket ska visas i kapitel 3.2, att Jägaren genomgår en utveckling, varigenom 

Ljungstedts syn på hans oengagemang framkommer tydligt.  

Utrymmet för den här uppsatsen medger inte en närmare jämförande analys av följetongen 

En jägares historier och det i bokform tryckta verket med samma namn. Jag kommer därför 

endast att analysera den av författaren sist godkända versionen, d v s den som ingår i hennes 

Samlade berättelser. Jag anser också att detta bäst tjänar mitt syfte, då Ljungstedts troligen 

mycket medvetna tillrättaläggande av den senare versionen gör att den bättre motsvarar 

hennes politiska syfte, som också blir tydligare genom dess mer sammanhållna komposition. 

Vad som hädanefter åsyftas med “En jägares historier” är alltså den slutgilitga versionen, 

som trycktes i Samlade berättelser. Sidhänvisningar till denna kommer att göras i texten. 

Berättelserna i En jägares historier, “En dram i skogen”, “En gubbes minnen”, “Farmors 

skrin” och “Harolds skugga”, binds främst ihop av ett gemensamt persongalleri. Motivet i 

romanen är de mysterier som en ung man stöter på under sina jaktfärder i svenska skogar. I 

“Den döda grefvinnan”, som alltså inte ingår i den version som här ska undersökas, får vi veta 

att han heter Ellis, men eftersom hans namn aldrig nämns i bokversionen av En jägares 

historier kommer han hädanefter att kallas för Jägaren. Intrigen, eller snarare intrigerna, i En 

jägares historier är, som i de flesta 1800-talsromaner, invecklade, varför handlingen i de olika 

delarna här kommer att redogöras för i korthet, för att underlätta läsningen av uppsatsen. Vad 

som beskrivs nedan är endast handlingens huvuddrag, då en komplett redogörelse hade 

upptagit betydligt mer plats. 

“En dram i skogen” 

Jägaren går vilse i skogen och träffar Henrik, som har ett förhållande med Maja, dottern till 

den skogsvaktare Jägaren ska övernatta hos. Genom en händelse får Jägaren veta att Henrik, 
                                                                 
24 [Erik Georgsson Hjort], Claude Gerard (Stockholm, 1883) s. 5. ”Frou frou” betyder ”frasande”, särskilt syf-
tande på kvinnors underkjolar. Ljungstedt menar antagligen ungefär ”den smaklösa litteraturen”. 
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som är föräldralös, är bror till den mystiske Sotar-Olle, som lurat Henrik att hjälpa till vid ett 

postrån. Det visar sig också att de båda bröderna har en rik och hittills okänd far, som söker 

efter dem. I rädsla att Henrik ska avslöja sig och sin kumpan skjuter Sotar-Olle honom och 

försvinner sedan under oklara omständigheter. 

“En gubbes minnen” 

Jägaren möter den unge medicine kanditaten Konrad under en annan skogsvandring. De slår 

följe till en gammal herrgård, där de träffar Jakob, gårdens gamle inspektor, som bjuder dem 

att stanna över några nätter. Konrad visar sig vara illegitim sonson till gårdens nu döda 

ägarinna. När han vaknar på morgonen har hon visat honom en scen som Jakob bevittnat 

många år tidigare. Detta föranleder Jakob att berätta ett antal mystiska händelser som skett på 

gården, vilka utgör huvudberättelsen i historien. 

Gårdens dåvarande ägare och hans hustru, Konrads farmor eller hennes nåd (som hon 

hädanefter kommer att kallas), för i huvudberättelsen med sig en mystisk doktor Testa från 

Italien, i vilkens närvaro diverse underliga händelser utspelar sig, som vi inte ges någon 

närmare förklaring till. Klart är dock att han hypnotiserar Jakobs älskade, Malin, och får 

gårdsägaren att signera ett nyskrivet testamente, när denne varit död i mer än ett dygn. Testa 

gifter sig med Malin och lämnar sedan gården. 

Scenen som Konrad sett har utspelat sig vid Testas enda återbesök till gården, när hennes 

nåd blivit gammal. Testa tar hennes juveler, men lämnar själva juvelskrinet. Det tomma 

skrinet lämnas i arv till Konrad. 

“Farmors skrin” 

Jägaren får ett långt brev från Konrad, där denne beskriver de mystiska händelser som 

inträffat efter att de skilts åt. Händelserna återberättas för läsaren av Jägaren. 

Efter att ha lämnat herrgården och Jägaren har Konrad begett sig till en gästgivargård med 

sitt tomma juvelskrin. Där träffar han sin barndomsvän von Franke tillsammans med den 

mystiske Testa från “En gubbes minnen”, vilken ännu inte åldrats en dag. Testa stjäl 

juvelskrinet från Konrad, men blir i sin tur bestulen av sin betjänt, Sotar-Olle från “En dram i 

skogen”, som nu kallar sig Frans, vilken i sin tur blir bestulen av en lumpsamlerska. 

Konrad följer sedan sin kusin Agatha, som han förälskat sig i, till en hälsobrunn, dit även 

Testa och Franke åker. Konrad fascineras och skräms av Testa och sörjer förlusten av 

juvelskrinet. Under en skogsvandring upptäcker han att Franke och Testa förfalskar växlar i 

skogen, varför de drogar ned honom och skickar honom till Stockholm. 
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Via en mängd förvecklingar fängslas sedan Konrad för mord, men frias efter ett av Testa 

framtvingat erkännande av Frans, som också kommit till Stockholm för att ta hand om sin 

dittills övergivna dotter. Konrad har då återfunnit sitt skrin, som ligger gömt i en kyrkomur, 

varur Testa hoppar upp när Konrad ska hämta skrinet. Testa visar sig vara ointresserad av 

skrinet i sig, och eftersöker bara en lapp som ligger i ett lönnfack under skrinets botten. Testa 

får lappen och lämnar skrinet, som visat sig innehålla även juveler i lönnfacket, till Konrad. 

Berättelsen avslutas med en idyllisk scen, där Konrad och Agatha är nygifta. 

“Harolds skugga” 

Jägaren stannar för att vila i en gästgivargård, där han på avstånd betraktar en mystisk man 

som han fascineras av, Harold. Två år senare går han vilse i en skog och råkar hamna vid 

Harolds hus. Han misshandlas och släpas bort ifrån huset av en person som han (och läsaren) 

tror är Harold, men återvänder ändå nästa kväll. En dag räddar han av en händelse Harolds liv, 

varpå han bjuds in till huset, utan att Harold verkar känna igen honom. Lidande sviterna av 

misshandeln är Jägaren på kvällen oförmögen att ta sig hem och stannar hos Harold, hans 

hushållerska och hans vackra fosterdotter Gerda, som Jägaren förälskat sig i. På dagarna är 

Harold trevlig och sympatisk, men på nätterna brutal och skrämmande. Jägaren misstänker att 

Harold är sömngångare, tills det i historiens upplösning visar sig att det rör sig om två 

personer: den civiliserade Harold och hans primitive tvillingbror, Henning – som är den som 

misshandlat Jägaren. 

2.1 Berättarperspektiv. Flanörens blick 

Trots sin popularitet är Aurora Ljungstedts (född Hjort, 1821–1908) personliga historia till 

stor del okänd, då hon så långt som möjligt försökte hålla sig undan från all offentlighet. Hon 

skrev också under pseudonym, något som dock snarare var regel än undantag för en kvinnlig 

författare under 1800-talet. Framför allt skrev hon som Claude Gerard, ett namn hämtat från 

den i samtiden mycket populäre författaren Eugène Sue, (s. 4) som hon också influerats av.25 

Ljungstedts identitet avslöjades inte för allmänheten förrän i mitten av 1870-talet och då 

                                                                 
25 Hon publicerade sig också under pseudonymen Rickard, men inte alls i samma utsträckning. Enligt Leffler i 
”Är Hastfordska vapnet vår första detektivberättelse?” i Det glömda 1800-talet (Karlstad, 1993) är det troligt att 
Ljungstedt haft fler pseudonymer och att fler verk av henne kan finnas, s. 95. För Sues inflytande se t ex Leffler, 
1991, s. 105 och Wendelius, t ex s. 47. 
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dessutom av misstag.26 Istället gjorde hon sig känd för sin publik som Claude Gerard och det 

var under det namnet som hennes Samlade berättelser gavs ut. Enligt Hjalmar Lundgren i 

“Claude Gerard – författarinnan på Krusenhof” berodde Ljungstedts skygghet på hennes 

misstro till den egna talangen och hennes mors ogillande av att hon, som kvinna, skulle ta 

plats i offentligheten.27 I förordet till första delen av sina samlade verk skriver Ljungstedt om 

sitt val av pseudonym att en “författares lekamliga menniska” helst bör “ingenstädes finnas 

till” och att hon velat “låta författarens verkliga person derunder [pseudonymen] helt och 

hållet försvinna” (s. 4). Inte bara genom sitt val av en manlig pseudonym (i sig, som sagt, 

ingenting ovanligt för en 1800-talsförfattarinna) utan också genom sitt tydligt manliga 

berättarperspektiv skapar sig Ljungstedt en position som författarinna som kräver en något 

närmare presentation. 

Jägaren är berättare i “En dram i skogen” och “Harolds skugga”, och i ramberättelserna till 

“En gubbes minnen” och “Farmors skrin”, hans främsta uppgift i En jägares historier är att 

betrakta och återberätta skeendet. Endast i “Harolds skugga” är Jägaren mer än måttligt 

engagerad i händelseutvecklingen, i “En dram i skogen” ägnar han sig framförallt åt att smyga 

i buskar och i “Farmors skrin” är han inte involverad överhuvudtaget, utan reduceras till 

mottagare och återberättare av Konrads (mycket långa) brev om de händelser som utgör 

historien. Janet Wolff karakteriserar en flanör på just det sättet i sin undersökning “The 

Invisible Flâneuse”: “The flâneur is the modern hero; his experience […] is that of a freedom 

to move about in the city, observing and being observed, but never interacting with others.”28 

Men Jägarens flanerande i En jägares historier sker alltså i skogen, inte i den stad som Wolff 

talar om. Allmänt anses flanören endast existera i staden, han (för det är alltid en han) 

uppkommer i den moderna rörelse som den begynnande urbaniseringen under 1800-talet är en 

del utav. Dessutom anses flanören stundtals endast existera i en mycket bestämd stad, 

nämligen Paris. I den samling kortare berättelser som tillsammans med En jägares historier 

utgör första delen av Ljungstedt samlade verk: Dagdrifverier och drömmerier, berättar samme 

person, Jägaren, (som här ännu inte är någon jägare) olika historier från Stockholm. I 

inledningen definierar han sig själv som flanör och kommenterar sin stockholmska hemvist: 

                                                                 
26 Sven Erik Täckmark, ”Ljungstedt, Aurora Lovisa” i Svenskt biografiskt lexikon, band 24, (Stockholm, 1982) s. 
65. 
27 Hjalmar Lundgren, “Claude Gerard – författarinnan på Krusenhof”, i Minnets land (Stockholm, 1943), s. 72 f. 
28 Janet Wolff, “The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Modernity” i Femine Sentences (Oxford, 
1990) s. 39. 
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Jules Janin, som sagt mycket goda saker, misstager sig likväl i mitt tycke, då han påstår att ordet 
“flaneur” är “ett fullkomligt parisiskt ord, för att uttrycka en fullkomligt parisisk passion”. Hvad 
ordet angår, så lemnar jag det därhän; men passionen, den är då fullkomligt hemmastadd och 
naturaliserad i vårt kära Stockholm också. (s. 7.) 

I Dagdrifverier och drömmerier förflyttar Aurora Ljungstedt alltså den parisiske flanören till 

Stockholm och i En jägares historier ännu längre, till de ursvenska skogarna. Ljungstedt kom 

från goda sociala förhållanden, något som borgar för en grundlig uppfostran i bland annat 

språk och litteratur. Intresserad av litteratur och van resenär,29 var hon tveklöst bekant med 

den franska flanör-estetik som främst Charles Baudelaire brukar anses stå för. I Dagdrifverier 

och drömmerier överför hon denna estetik till Sverige och svenska förhållanden, men hon tar i 

En jägares historier också tillfället i akt att kritisera den.30 

I inledningen till En jägares historier påpekar Jägaren att Stockholmspromenaderna som 

utgjort hans “Drömmerier” (s. 252) företogs för tre år sedan och jämför skillnaderna i sin egen 

person, nu med tarvlig kostym “ofta sönderriven af grenarne och nedsmutsad” och då med 

“pretention på elegans” med skillnaden mellan den “friska” skogen som han nu befinner sig i 

och staden “med sitt buller, damm och smuts” där han befann sig då (s. 252). Ljungstedt för in 

flanören i skogen och hennes sympati ligger tydligt där hellre än i staden. När Jägaren 

förflyttas till den “friska” skogen genomgår han så småningom en utveckling från flanör till 

en aktivt deltagande part i berättelsen, något som ska undersökas närmare i kapitel 2.2.  

Varför väljer då Ljungstedt inte bara en manlig berättare, utan dessutom något så utpräglat 

manligt som en flanör, för att återge sina berättelser? En anledning är att den manliga 

berättarpositionen ger helt andra möjligheter för en 1800-talsförfattare än en kvinnlig sådan. 

Med en kvinnlig berättare hade en roman från 1860-talet behövt utspela sig företrädesvis i 

hemmet, i en mer borgerlig realistisk berättelse. Någon kvinnlig motsvarighet till flanören 

kan, som t ex Wolff påpekar, inte överhuvudtaget existera, eftersom kvinnor vid den här tiden 

inte ens kunde röra sig fritt i offentligheten (vilket i En jägares historier exemplifieras av 

Agathas skräckupplevelse utanför Operan, något som ska redovisas i kapitel 3.3.3).31  

Det är dessutom endast mannen förunnat att betrakta på det sätt som t ex Jägaren gör. 

Rebecka Lennartsson skriver om flanören och den manliga blicken i Malaria Urbana och 

säger att: 

                                                                 
29 [Hjort], s. 4. 
30 Eftersom Dagdrifverier och drömmerier inte är ämne för min undersökning har jag tyvärr inte haft möjlighet 
att avgöra om så är fallet även med den. 
31 Wolff, s. 41. 
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Den rätt att avnjuta främlingarna med blicken och dikta ett drama kring platsens persongalleri 
[...] var således ett privilegium som främst hörde den borgerlige mannen till. I kraft av sin 
självutnämnda position på utvecklingens stege kunde han ta i betraktande de som placerats 
under honom på en temporaliserad axel av annanhet. [...] Den borgerlige mannen hade, i 
egenskap av den mest utvecklade kulturvarelsen, en självskriven rätt att skärskåda det mer 
naturbefryntade inpå bara kroppen.32 

En jägares historier hade alltså, om Ljungstedt inte valt att använda sig av en manlig 

berättare, behövt se helt annorlunda ut. Berättelsen hade inte kunnat ta den form den gör: via 

slumpvisa sammankomster på offentliga platser, eftersom en kvinnlig berättare inte hade haft 

någon möjlighet att befinna sig på dessa platser. Den hade heller inte kunnat bestå av ett 

sådant flanörstypiskt betraktande, eftersom detta betraktande är en uteslutande manlig blick. 

Ännu en sak som Ljungstedt utnyttjar genom sin manlige berättare är möjligheten att 

kritisera sin berättares syn på både sig själv och på kvinnor. En scen som visar den ofta 

kritiska hållningen till Jägaren och som ironiserar över den kvinnobild som han och hans vän 

Konrad står för, återfinns i början av “En gubbes minnen”. Jägaren har träffat en ung flicka 

under en promenad i skogen, som han betraktar med den för flanören typiska kategoriserande 

och sexualiserande blicken. Han säger: 

[...] med ett verkligt välbehag mönstrade [jag] denna välformade, friska, ungdomliga varelse, 
der själen lika frisk och naturlig tycktes framlysa ur de klara mörkblå ögonen. 

Jag är icke bland dem, som svärma för ”landtlifvets oskuldsfulla behag”, ty då man har i 
verkligheten sett dessa ”behag” på nära håll, så vet man att de reducera sig till ett oklart och 
halfvaket själstillstånd, der råhet, tanklöshet och en halft omedveten elakhet äro rådande, och en 
snuskig ovårdad kropp, som hårdt arbete ofta vanstält; de äro, med ett ord, allting utom behagli-
ga. Om man derföre någon gång påträffar en varlese, som hvarken nöden eller lasten ännu vid-
rört, så vacker, så frisk och modig, som denna unga flicka, då blir man ännu mera hänförd deraf, 
än af någon annan uppenbarelse i naturen, der felfrihet och harmoni – efter våra skönhetsreglor 
– äro rådande. 

Det var också med fullkomligt samma känslor som jag nyss förut hade beundrat traktens 
skönhet, som jag granskade hennes solbrända, men vackra, bara armar och ben. 

Hon tog sig så väl ut på gångstigen framför mig, med sin korta randiga kjol och sitt lilla 
lifstycke. (s. 346.) 

För att få en kopp vatten följer Jägaren flickan hem, under tiden han förargar sig över att ha 

fått bära hennes tunga korgar. Hemma hos flickan ser husets enda gris ut att ha plötsligt dött. 

Under förehavd kunnighet stoppar Jägaren en bit korv fylld med krut i munnen på grisen, 

varpå den mirakulöst tillfrisknar. Halvt på skämt begär han en kyss från den vackra flickan 

som tack, något hon vägrar med hänvisning till sin fästman. Jägaren återser Konrad en stund 

senare och berättar skrattande om sitt ”äfventyr” och hur han ”spelat läkare för en afdånad 

                                                                 
32 Rebecka Lennartsson, Malaria Urbana, (Stockholm/Stehag, 2001) s. 85 f. 
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gris” (s. 351). Under Jägarens och Konrads diskussion om den uteblivna kyssen utvecklas ett 

samtal om flickors uppfostran och kvinnor i allmänhet. Jägaren menar att flickan är lyckligast 

där hon befinner sig i vad Konrad kallar ”den förståndiga bergade arbetsklassen” (s. 352) och 

att hon vid höjning till en bättre levnadsstandard riskerar att aldrig mer nöja sig med det liv 

hon har. Konrad svarar bryskt: ”Enda skilnaden, i händelse hon förflyttades i andra 

lefnadsförhållanden, vore kanhända, att hon blefve en nolla och en fjolla klädd i blonder och 

siden, i stället för i en ullkjol.” (s. 353.) Konrad är över huvud taget den skarpaste kritikern av 

kvinnosläktet i diskussionen. Jägaren säger: 

”[...] Skulle alla qvinnor vara sådana, så skulle vi ju aldrig hoppas att finna den ringaste sympati 
hos våra blifvande hustrur.” 

”Vi skola troligen också aldrig finna den.” 
”Men undantag finnas väl. Du får väl vara så pass rimlig att medgifva det åtminstone!” 
”Utan tvifvel finnas de, ehuru jag icke har den lyckan att känna någon, men var öfvertygad, 

att mängden liknar den beskrivning jag gjort, naturligtvis med några gradationer för olika 
lefnadsvilkor: den ena gör präktiga kalaser, den andra håller små kafferep, den enas sqvaller rör 
köket och gathörnen, den andras salongerna; men tro mig, samma ytlighet och småsinne, samma 
brist på lyftning och förstånd råda i alla fall hos dem alla – dess bättre för dem.” (s. 355.) 

Genom sin brist på förståelse för flickan Lenas levnadsvillkor har Jägaren visat sig överlägsen 

och rentav dum. Han kan knappt hålla sig för skratt när han ser ”flickans andäktiga min under 

operationen” av grisen (s. 349), trots att det är tydligt att den är nödvändig för familjens 

överlevnad. Ändå är Jägaren i diskussionen med Konrad den mer förnuftige och tycks också 

anse detta om sig själv. Det finns flera exempel på hur särskilt Jägaren, men även Konrad, 

övertygade om sin egen överlägsenhet, skämtsamt hånar eller tycker synd om personer som –

till skillnad från Jägaren och Konrad – vet hur saker och ting ligger till.33 Konrads 

karakterisering av kvinnorna i det föregående stycket anser jag ger uttryck för en stark 

sarkasm hos Ljungstedt. 

Diskussionen i skogen avslutas med att Jakob, som gått bakom dem och lyssnat, punkterar 

Konrads resonemang genom att skjuta in att det ”finnes väl knappt ett föremål på denna jord, 

som varit underkastadt så olika bedömanden som de stackars qvinnorna” (s. 355 f). Genom att 

ironisera över Jägarens och Konrads antagna intelligens skapar Ljungstedt rum för kritik av 

sina egna hjältar utan att öppet ta avstånd ifrån dem, samtidigt som den manliga 

berättarpositionen ger henne möjlighet till större frihet i sitt berättande. 

                                                                 
33 Se t ex 311–321 och 334: där Jägaren och Konrad skrattar åt tjänstefolkets vidskeplighet när de hävdar att det 
spökar på gården – men sedan utsätts för spökerierna själva, eller 718–722: där Jägaren antar att Harolds hushål-
lerska är för uppskrämd för att förstå att Harold är död, eftersom han inte förstått det hon redan vet – att det är 
Henning, Harolds tvilling, som är den döde. 
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3 Begärstrianglar i En jägares historier 

I följande del av uppsatsen kommer jag att analysera En jägares historier i avsikt att applicera 

Sedgwicks begärstrianglar på denna. Jag kommer att koncentrera mig främst på 

huvudpersonerna i En jägares historier och de relationer som jag anser vara mest väsentliga i 

boken. 

3.1 En klassisk begärstriangel. Jakob – Malin – Testa 

Huvudberättelsen i “En gubbes minnen” består av gubben Jakobs berättelse om de mystiska 

händelser som utspelat sig ett femtiotal år tidigare på den gård där han, Jägaren och Konrad 

befinner sig. Yvonne Leffler skriver i I skräckens lustgård att miljön i skräckromanen spelar 

en viktig roll i händelseförloppet och att man utvecklar skräckstämningen genom att 

kontrastera en ”god” och en ”ond” miljö mot varandra.34 I ”En gubbes minnen” beskrivs 

huvudbyggnaden på gården i klassiskt skräckromantiska drag av Jägaren när han först 

kommer dit: 

Ledsagade af gubben kommo vi snart till en lång allé af gamla lindar, så höga och täta, att vi 
nästan gingo i fullkomligt mörker; vid alléens slut var en stor grön gård, och en mörk byggnad 
med ett högt tak i tvänne afsatser, hvars tyngd tycktes färdig att krossa hela huset, framstälde sig 
helt dystert och gammalmodigt för våra blickar. Månen, som nu kommit så högt att den kunde 
sända några af sina bleka strålar genom löfvet på de sekelgamla kastanierna kring gården, 
gjorde hela stället blott ännu mera ödsligt och spöklikt. (s. 308.) 

Men eftersom tjänstefolket är övertygade om att spöken huserar i huvudbyggnaden är det 

ingen som på länge vågat sig dit när Jägaren och Konrad anländer. Gårdsfolket (den 

nuvarande ägaren till gården har inte varit där på många år) bor i en mindre flygelbyggnad, 

där hemtrevnad råder. Precis som Leffler beskriver så sker alla avgörande händelser i den 

skrämmande miljön, varpå huvudpersonerna får återhämta sig i de trevliga dagmiljöerna.35 

                                                                 
34 Leffler, 1991, s. 28. 
35 Ibid, s. 28. 
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Återhämtningsscenerna består här till stor del av ramberättelsen, där Konrad och Jägaren 

slappnar av i trädgården eller skogen efter att ha hört Jakobs berättande. 

Jakob, som varit på gården sedan tioårsåldern, har sedan barndomen varit förälskad i 

Malin, som är systerdotter till hennes nåd, frun på gården. Malin är Jakobs “lifs engel” (s. 

358) och har under hela deras barndom sökt hans tröst för sina “många tårar och ständiga 

förskräckelse för sin hårda moster” (s. 359). När herrskapet beger sig på en hälsoresa tar de 

med sig Malin “i den tredubbla egenskapen af sällskap, systerdotter och kammarjungfru” (s. 

362), men hon och Jakob utväxlar löften om evig trohet innan hon åker. 

Väl tillbaka på gården är Malin förändrad och sjuklig. Jakob anar oråd redan innan 

ankomsten och när Malin ska stiga ur den vagn herrskapet kommit i räcker hennes nåd henne 

handen “med ett slags omsorgsfull ömhet”, trots att hon tidigare alltid behandlat sin 

systerdotter “som ett tjenstehjon” (s. 364). Patron har skaffat sig en läkare i utlandet, doktor 

Testa, vilken Jakob känner omedelbar “motvilja blandad med rädsla” (s. 365) inför. 

Det står snart klart att Malins sjuklighet är en följd av att Testa på något sätt utnyttjar henne 

genom hypnos, men exakt vad som försiggår emellan dem blir aldrig uppenbarat. Eftersom 

Malin ses i Testas rum sent om nätterna har tjänstefolket snart bilden klar för sig och det 

börjar gå rykten om de bägge. Testa bekänner också sin kärlek till Malin för hennes nåd, som 

besvarar påståendet med ett skrattande: ”Bah! Ni älskar henne kanhända på samma sätt som 

ni älskar er öfriga hexmästar-attiralj” (s. 392). Malin manipuleras dessutom att glömma sin 

kärlek till Jakob och istället förälska sig i Testa. Jakob ser svartsjukt på Malins förälskade 

ögon ”oupphörligt liksom fasthängande vid hans [Testas] ansigte” och henne själv ”ständigt i 

hans närhet, följande honom såsom skuggan öfverallt” (s. 369). När han försöker konfrontera 

henne med hennes uppenbara förälskelse reagerar hon dock med ”förskräckelse och afsky” 

och ber Jakob ”lemna henne, aldrig mera tänka på henne, utan anse henne som död och icke 

begära en förklaring, som hon aldrig skulle kunna gifva” (s. 371 f). 

Att Jakob avskyr Testa är alltså inte förvånande, och förklaras inte bara av hans förhållande 

till Malin, utan även av Jakobs instinkt. När han först ser Testa beskriver han honom som: 

[...] en man om tretio eller tretiofem år, lång och mager, med mörk hy, svarta ögon och hår; men 
jag kan icke beskrifva honom, ty i hvarje hans drag, i hela hans figur fanns någonting så 
sällsamt och eget att han på alla gjorde samma intryck som på mig, ehuru kanske icke i lika hög 
grad. Jag kände en motvilja blandad med rädsla, som jag icke kan beskrifva, och då hans 
glindrande ögon mönstrande hvilade på mig, och han uttalade några för mig obegripliga ord, så 
tog jag ovilkorligt ett steg baklänges. (s. 365.) 



 17

Jakob beskriver Testa som en apa (s. 368 och 383), som ”den vedervärdige, grimaserande 

italienaren” (s. 369) och säger att han tror ”att den der vedervärdige doktorn är djefvulen 

sjelf” (s. 381). Ändå kan han inte undanhålla sig från en viss fascination och beundran av 

honom, en ambivalens som framgår under den fest där Jakob även ser Malins förälskelse i 

Testa: 

[...] den främmande doktorn i sin eleganta drägt, den vackraste karl, med det mest fina och 
angenäma sätt, jag någonsin sett. Det fanns i mitt tycke, visserligen i hans ansigte någonting, 
som föreföll mig obehagligt och misstänkt, en ögonblicklig grimas, en blinkning, en min, som 
for deröfver och liksom visade det verkliga ansigtet under den vackra masken, men jag tror, att 
ingen såg det mera än jag; han var föremål för allas uppmärksamhet och var utan fråga aftonens 
”lejon”, som man nu för tiden säger. (s. 368.)  

Jakobs band till Testa är starkare än det till Malin, han säger om sin relation till Testa: 

Det tycktes som det var denna person förbehållet att verka de mest häftiga rörelser i mitt af 
naturen lugna lynne; sjelfva min kärlek till Malin var aldrig så våldsam, som mitt hat och min 
förbittring emot Testa, en bitterhet, som jag knappast ännu hunnit fullkommligt besegra. (s. 
414.) 

Den vänlige patronen som äger gården kallar i slutet av berättelsen Jakob till sin dödsbädd, 

för att låta honom läsa sitt testamente. Patronen har lämnat pengar till både Jakob och Malin i 

testamentet, samt önskat att Malin “i fall det öfverensstämde med hennes eget tycke” (s.395) 

ska gifta sig med Jakob. Testa och patronens hustru, hennes nåd, ersätter dock testamentet 

med ett nyskrivet, där hustrun gynnas och Jakob och Malin inte över huvud taget nämns, 

varigenom det är fritt fram för Testa att gifta sig med Malin. Patronens försäkran om att 

Malins “eget tycke” ska bära vikt i sammanhanget framstår mest som en formalitet. I själva 

verkat är hon helt reducerad till att tvistas och förhandlas om av de andra inblandade: Jakob 

och Testa som begär henne, hans och hennes nåd som skänker bort henne. När Testa vinner 

kampen om Malin är det inte så mycket hans egen styrka som ligger bakom vinsten, utan hans 

liering med hennes nåd. Detta och hennes nåds utpräglade särställning i En jägares historier 

ska vidare diskuteras i kapitel 4. 

3.2 Flanörens utveckling. Jägaren – Maja – Henrik och Jägaren – 
Gerda – Harold  

I den första berättelsen i En jägares historier, “En dram i skogen”, går Jägaren vilse på väg 

till den skogsvaktarstuga där det är meningen att han ska övernatta. Under sin väg träffar han 
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vallgossen Henrik, som är “ovanligt vacker” (s. 258) även om han har en “underlig och vild 

glans” (s. 258) i ögonen. Henrik förknippas sedan nästan omedelbart med sin röst, som är “så 

klar och fyllig” att Jägaren “ovilkorligen” stannar till “af förundran” (s. 258). Efter att ha hört 

Henriks sång är Jägaren ohjälpligt fascinerad av honom och “temligen obetydligt intresserad 

för någon annan” (s. 260). 

Inledningen till den sista berättelsen, “Harolds skugga”, är slående likartad. Jägaren 

befinner sig på en gästgivargård efter en lång skogsvandring, när han hör Harolds röst från ett 

intilliggande rum. Jägaren säger att: “Det var det utomordentliga välljudet i den röst jag 

hörde, som frapperade mig och lät mig helt och hållet glömma orden.” (s. 661.) Det är 

Harolds “milda, ungdomliga och klangfulla” (s. 663) röst som gör att hans “ansigte med sitt 

vexlande och stridiga uttryck” och “hemlighetsfulla ögon” inpräglar sig i Jägarens minne “för 

att aldrig lemna det” (s. 667). När Jägaren två år senare möter Harold har han, precis som i 

“En dram i skogen” gått vilse på väg till en skogsvaktarstuga. 

Det finns överhuvudtaget mycket stora likheter mellan den första och den sista berättelsen i 

En jägares historier, vad gäller inledningen av berättelserna och Jägarens förhållande till de 

respektive huvudpersonerna, Henrik och Harold. Scenerna är nästan exakt desamma vid det 

första verkliga mötet med Henrik och Harold: Jägaren har gått vilse på väg till en 

skogsvaktarstuga, betraktar Henrik/Harold på avstånd och hittas senare av den skogsvaktare 

han varit på väg till, som följer honom hem. Både Henrik och Harold är också starkt 

förknippade med varsin ung och vacker kvinna, för Henrik hans fästmö och för Harold hans 

fosterdotter och senare hustru. I vardera berättelsen bildas en begärstriangel av Jägaren, 

Henrik/Harold och Henrik/Harolds fästmö/fosterdotter. 

Trots berättelsernas likhet finns det en avgörande skillnad i Jägarens roll i dem. I “En dram 

i skogen” är Jägaren åskådare, han tar aldrig del i händelsernas utveckling. Mycket av 

handlingen utgör det som Jägaren ser när han har gömt sig i skogen och vid det enda tillfälle 

som han försöker tala med Henrik avbryts han av skogsvaktaren (s. 259). När Jägaren hör det 

skott som senare visar sig ha dödat Henrik jämför han scenen med en teaterföreställning: 

Jag hade ju nyss sett ett älskande par i nattens dunkel, en sofvande far, och… nu hörde jag 
kanhända en lurande rivals skott… det vore ju alldeles i sin ordning, så skulle det hafva gått till 
på teatern, om scenen varit der; jag skulle sannerligen icke fått se den bättre uppföras [...] . (s. 
268 f.) 
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Jägaren känner med “stackars Vall-Henrik” (s. 260) men förblir betraktare berättelsen 

igenom. När han sett något mystiskt försiggå i en bergsskreva och hur Henrik slängt ett paket 

i vattnet säger han: 

Det föreföll mig som om jag hade drömt. Det vissa är att denna händelse, som jag alls inte 
kunde förklara på något enkelt och naturligt sätt i den sinnesstämning, hvari jag då befann mig, 
gjorde ett besynnerligt intryck på mig, och jag kände icke den ringaste böjelse, att söka få reda 
på, hvarken hvad den stackars gossen, med så omisskännelig ångest gömt, eller hur den der 
remnan upp i berget kunde se ut på närmare håll. (s. 257.) 

Att på det sättet låta ett mysterium försvinna framför näsan på sig är Jägaren fullkomligt 

främmande i “Harolds skugga”. Där tar han reda på allt som finns att veta om Harold och han 

berättar om händelser som han tagit aktiv del i, inte endast händelser han bevittnat. 

När Jägaren i “Harolds skugga” hittar Harolds stuga i skogen känner han en omedelbar 

önskan att komma dit. När han från sitt gömställe i skogen upptäcker att Harolds brutale 

tvillingbror Henning, som Jägaren tror är Harold, hittat honom så svimmar han. Han 

misshandlas och släpas medvetslös iväg, för att väckas långt senare av skogsvaktaren som han 

bor hos. När Henning fått syn på honom försöker Jägaren ursäkta sig, men: 

Förgäfves, blodet stockade sig kring hjertat, en svindel grep mig, jag gjorde ett försök att 
bekämpa min sällsamma förstening, men fötterna voro som fastgrodda vid marken; detta 
ansigte, dessa ögon, som trängde in i mina, måtte haft Medusas makt; jag kände mig vackla och 
falla, hjelplös som en qvinna, utan att harmen öfver min svaghet – som var den sista känsla jag 
uppfattade – kunde hålla mig uppe. (s. 693 f.) 

Scenerna med Henning gör att Jägaren rent fysiskt tas ner på jorden. Den fysiska misshandeln 

gör honom inte bara på ett mycket handgripligt sätt till en part i händelseförloppet, den visar 

också på en sänkning av hans överlägsna status, som blir tydlig i scenen med Henning. 

Medvetandeförlusten och passiviteten som Jägaren upplever i händerna på Henning är 

nödvändig för att han ska kunna ta del i händelsernas utveckling. I “En dram i skogen” är 

Jägaren den överlägsne flanören, som upplever världen genom att betrakta, utan att varken 

delta aktivt eller låta sig passivt underkastas. Men efter mötena med Henning i “Harolds 

skugga” tar sig Jägaren tillbaka till stugan, och scenen upprepas tills han en dag lyckas rädda 

Harolds liv. Vid det tillfället har han, sin vana trogen, legat gömd i skogen, men när han sett 

Harold hotas tagit sig upp från gömstället och skrämt iväg förföljaren. Genom att ta sig ur sitt 

stillasittande betraktande räddar han Harolds liv, blir inbjuden till stugan och får där veta 

lösningen på mysteriet med tvillingbröderna. 
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Den tredje parten i dessa begärstrianglar (varav de första två alltså är Jägaren och Henrik 

eller Harold/Henning) presenteras i berättelserna helt utifrån sin relation till Henrik eller 

Harold. I “En dram i skogen” heter hon Maja och är skogsvaktarens dotter, men har som sin 

främsta egenskap i berättelsen att vara Henriks barndomsvän och förälskelse. Det är för att 

kunna gifta sig med Maja som Henrik ger sig in i ett postrån tillsammans med Sotar-Olle, 

eftersom Majas far inte tycker att Henrik är rik nog åt hans dotter (ytterligare en 

begärstriangel skulle kunna lokaliseras mellan Henrik – Maja – Skogsvaktaren). När Henrik 

mördas, till följd av rånet, verkar Jägaren sörja honom mer än vad Maja gör: ”Den vackra 

Maja begrät sin käraste på detta lyckligt ‘förståndiga’ sätt , som menniskor i allmänhet bruka, 

hvilket tillät henne, att året derpå blifva den ‘välbergade’ Eriks raska och muntra hustru.” (s. 

302.) 

I “Harolds skugga” fyller Harolds fosterdotter (och senare hustru), Gerda, samma funktion. 

Men precis som han gjorde med hennes fosterfar hör Jägaren Gerda innan han ser henne och 

han frågar sig först om det är Harolds “rena och ljufva röst” (s. 668) han hör: ”Kunde det vara 

honom jag hört sjunga? Nej, det var en qvinna, derom kunde jag icke misstaga mig. Icke ens 

en manlig engel, i fall en sådan finnes, kunde sjunga så.” (s. 689.) Men det första Jägaren ser 

när han smyger sig närmare stugan är Harold. När Harold lägger sin arm kring Gerda drabbas 

Jägaren först av avsmak, då det förefaller honom “såsom ett ohelgande att vidröra denna 

gudomliga varelse”, men när Harold närmar sig Gerda ytterligare verkar Jägaren bara tycka 

bättre om honom: “Han var sig åter lik, sådan jag sett honom den första gången; han syntes 

mig yngre och behagligare till och med, och då han nu böjde sig ner och kysste den unga 

flickans panna, var han nästan vacker.” (s. 691.) 

Eftersom Jägaren i “En dram i skogen” ännu inte förmår delta aktivt i berättelsen kan han 

där aldrig uttrycka något verkligt begär för den vackra Maja och därför inte heller för Henrik, 

som han intresserar sig för utan att dras till med samma obeveklighet som till Harold. Det är 

intressant att Gerda, liksom Henrik och Harold, sammankopplas med sin vackra röst. När 

Jägaren träffar Gerda blir han nämligen ”dödligt kär” (s. 724) och “upprörd och förvirrad af 

en känsla” som han “förr aldrig erfarit” (s. 692). Det finns ett samband mellan Jägarens begär 

och hans beundran av Gerdas, Harolds och Henriks röster. Att uttrycka begär genom röster är 

visserligen inte ett nytt motiv i litteraturen, men behöver inte bara ses som en konvention. 

Henriks och Gerdas röster framträder när de sjunger, men Harold – som är den person som 

Jägaren är mest obönhörligt dragen till – ger prov på sin röst när han talar. Han och Jägaren 

har långa, öppenhjärtliga samtal som Jägaren inte skräder orden när han ska beskriva: 
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Vi pratade slutligen i andra ämnen och aldrig har jag lyssnat till ett mera fängslande 
resonnemang, mera djupsinniga anmärkningar, mera genialiska och originella idéer, mera 
poetiska och sublima tankar och slutsatser, framstälda med den mildaste och mest melodiska 
röst i verlden. Hela min själ och mitt intresse följde hvarje hans ord, och jag sade honom hvad 
jag tänkte, att sedan han en gång talat med mig, så hade han för hela lifvet bundit mina 
sympatier vid sig. (s. 708.) 

När Jägaren lyssnar till Henriks och Gerdas sång är han ännu en slags betraktare, eftersom 

han inte förväntas interagera med sångaren på något sätt. I samtalen med Harold, däremot, är 

han en aktiv del i en dialog. 

Genom att jämföra “”En dram i skogen” och “Harolds skugga” med varandra kan vi se hur 

Jägaren utvecklas. I “En dram i skogen” är han inte tillräckligt engagerad i Henriks öde för att 

ta del i det och förmår därför inte heller begära honom eller den kvinna som begäret kan 

struktureras igenom. “En dram i skogen” slutar med att Henrik dör och att Jägaren lämnar 

platsen, utan att ha löst det mysterium som ligger bakom mordet (vilket istället löses senare, 

utan Jägarens inblandning eller ens deltagande, i “Farmors skrin”). I “Harolds skugga” 

tvingas Jägaren bort från sin position som gömd betraktare i skogen av att Henning upptäcker 

honom. Genom den underkastelse som sker förmår Jägaren resa sig och ta del i den fortsatta 

berättelsen. Eftersom han gör det förmår han också begära Harold genom fosterdottern Gerda, 

i ett aktivt dialogförhållande. “Harolds skugga” slutar visserligen för Jägaren snöpligt med att 

Harold och Gerda gifter sig med varandra istället för honom, men han är nu tillräckligt mogen 

för att sörja detta och erkänna sin kärlek. 

3.3 Den inte alltid helt lyckade begärstriangeln 

De relationer som utgår från Konrad, Jägarens vän från “En gubbes minnen” och den 

indirekte berättaren i “Farmors skrin”, karakteriseras av sitt problematiska förhållande till 

begärstriangeln. Jag har valt att koncentrera mig på Konrad som mittpunkt i alla de 

“misslyckade” relationerna i En jägares historier, som främst kommer till uttryck i “Farmors 

skrin”. Detta innebär t ex att jag inte närmare undersöker förhållandet mellan Franke och 

Testa, utan väljer att se de bägge personerna i relation till Konrad, d v s i förhållandena 

Konrad – Franke och Konrad – Testa. 
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3.3.1 En ofullständig begärstriangel. Konrad och Franke 

Konrad är “en helt ung karl, med ljusbrunt hår, fina svarta ögonbryn öfver klara, grå ögon, 

och ett melankoliskt och drömmande uttryck” som ger “hans ungdomliga ansigte ett särdeles 

behag” (s. 423). Konrad är fattig, men intelligent och ambitiös. I början av “Farmors skrin” 

får han syn på sin barndomsvän von Franke, en lättsinnig man utan vidare moral. 

Konrad och Franke hade blifvit uppfostrade tillsammans, och Konrad älskade Franke med 
vanans makt, ehuru de sällan tänkte lika, eller sympatiserade i något fall, utom i vänskapen för 
hvarandra. 

De ansågo sig såsom bröder, hvilka måste älska hvarandra trots alla olikheter både i karakter 
och öden. (s. 426.) 

Franke är i samspråk med någon Konrad igenkänner som samme person han sett som spöke 

och hört berättas om av Jakob i ”En gubbes minnen”: Testa. För att ta reda på om det 

verkligen kan vara Testa (som vid det här laget borde ha varit död för länge sedan) och om 

möjligt få veta något mer om honom, kallar Konrad in Franke till sig. Franke är tydligen van 

vid att Konrad inte gärna känns vid honom och förvånas över inbjudan:  

”Jag borde känna mig smickrad deraf, ty du vet att det annars alltid är jag som sökt dig,” sade 
Franke med ett leende så behagligt, att hans ansigte syntes verkligen vackert, ”emellertid är jag 
nästan öfvertygad om att du eger något annat skäl att vilja råka mig än en nyväckt sympati, eller 
hur?” (s. 428 f.) 

Franke har varken sysselsättning eller förmögenhet – men alltid pengar, som ingen vet var de 

kommer ifrån. Han är cynisk och sarkastisk, och Konrad har ”en ofrivillig misstro” (s. 428) 

mot honom. I början av ”Farmors skrin” visar Konrad stor motvilja mot Franke och hans 

vänskap, Konrad ”den fattige och flitige ynglingen” har ”hvarken tid eller lust att offentligen 

fraternisera med den elegante dagdrifvaren” (s. 428). Deras första möte i boken innehåller en 

lång diskussion om vikten av sanning, kärlek och godhet, vari Franke är cyniskt lättjefull och 

Konrad den som ”älskar det rätta och sanna” (s. 429). Konrad karakteriserar sin och Frankes 

vänskap med att de ”troligen kommer att löpa likt tvenne parallela linier bredvid hvarandra 

hela lifvet igenom, utan att någonsin råkas” och Franke svarar: 

“Icke nog dermed, jag slår vad, att du utsträcker dessa liniers skilnad ända in i evigheten.” 
“Åhnej, de ega i alla fall samma mål; de måste en gång mötas, fastän deras lutning mot 

hvarandra nu är omärklig, om också din bana blir längre än min.” 
“Det är besynnerligt likväl, hvad jag – för att fortsätta liknelsen – har för en böjelse att låta 

min lefnadslinie löpa bredvid din.” (s. 434.) 

Konrad är yngre än Franke, men förhållandet bygger på antagandet att Konrad ska påverka 

Franke i en bättre och mer renhårig riktning. Om sig själv säger Franke till Konrad: 
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Likväl vet du att jag, åtminstone bredvid dig, icke är någon så dålig varelse, och jag vill heller 
aldrig egentligen blifva det. Det roar mig endast att sväfva på kanten af afgrunden; det är så 
uppfriskande att titta ned ibland; det verkar på sinnet som en pris snus på kroppen. (s. 437) 

Franke är alltså i grund och botten en god människa, men har svårt att hålla sig ifrån 

dåligheter. Under Konrads inflytande blir han mer och mer sympatisk och i takt med detta blir 

också Konrads känslor för honom varmare. 

Men där Konrad påverkar från det ena hållet, påverkar Testa från det andra. Testa, som är 

Konrads motpol, säger i slutet av berättelsen, angående Franke: ”Han motsvarar för öfrigt icke 

mina förhoppningar, denna vänskap [med Konrad] är en abnormitet i hans hjerna. Den skulle 

likväl kunna suspendera klokheten och förvärfsbegäret, ehuru utvecklade än dessa organer 

äro; och detta får icke ske.” (s. 581.) Franke lierar sig till slut med gode Konrad istället för 

onde Testa, men för att han ska kunna göra det krävs två saker: för det första måste Konrad 

göra upp med Testa, som även han har ett minst sagt mystiskt förhållande till, och för det 

andra måste Frankes och Konrads relation anpassas till ordningen genom en kvinna, Agatha. 

3.3.2 Paranoia och förföljelse. Konrad och Testa 

Den mystiske professor Testa är skurken i både ”En gubbes minnen” och ”Farmors skrin”. 

Han äger likheter med Edward Bulwer Lyttons romangestalt Zanoni, som liksom Testa verkar 

ha evigt liv.36 Romanen Zanoni nämns också av Konrad i ”En gubbes minnen” under en 

diskussion om andevärldens eventuella befintlighet (s. 342).37 Testa är insatt i den ”högre 

magien” (s. 437), kan hypnotisera och ändrar utseende som det passar honom. I ”En gubbes 

minnen” är han en alltigenom osympatisk figur, men i ”Farmors skrin” uppvisar han 

omtänksamma drag och erhåller till och med viss sympati, även om han ännu är en skurk.  

Ända sedan Konrad först sett Testa dras han till honom med vad som närmast liknar 

besatthet. Vid ett av de få tillfällen då de faktiskt talar med varandra har Konrad stannat till 

när han sett Testa närma sig: 

[...] Konrad, för hvilken Testa hade en magnetisk dragningskraft, kunde icke motstå begäret att 
återigen på nära håll se denna varelse, som aldrig kunde synas honom naturlig eller likgiltig, och 
satte sig derför på en bänk, för att se de båda promenerande passera förbi. 

”Besynnerligt, att jag icke kan besegra den rysning, som denna menniska inger mig; att jag 
icke kan glömma drömmens barnsliga och dunkla ångest; icke fatta annat än att det är ett fantom 
jag ser, och icke besluta mig att någonsin tala till honom,” mumlade Konrad sakta för sig sjelf. 
(s. 564.) 

                                                                 
36 Wendelius, s. 38. 
37 Vilket även Fyhr påpekar i en fotnot, s. 264. 
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Testa ser vid mötet ”med en viss melankolisk välvilja på Konrads ungdomliga ansigte” (s. 

565) och betraktar Konrads förundran som en självklarhet: ”Hur kan ni förundra er öfver att 

den vackra fjäriln, hvilken fladdrar i solskenet en sommardag, icke kan fatta eller älska den 

mörka läderlappen?” (s. 565). Han avslutar sitt anförande mer hotfullt: ”Må fjäriln kyssa sin 

rosenknopp och lefva sitt sollif och icke komma i vägen för nattdjurets kalla, svarta vinge, den 

kunde krossa hans bräckliga varelse.” (s. 565.) Konrad, i sin tur, har ingen välvilja till övers 

för Testa och mumlar: ”Må så vara, men fjäriln vill följa läderlappen, skulle det än kosta 

honom både hans illusioner och hans vingar.” (s. 565.) 

Endast vid två tillfällen talar Konrad och Testa med varandra, trots att hela “Farmors skrin” 

bygger på spelet dem emellan, eftersom de bägge eftersöker Konrads juvelskrin. Stora delar 

av den övriga berättelsen ägnas åt Konrads förföljelse av Testa. Eve Kosofsky Sedgwick 

menar att förföljelse- och dubbelgångarmotivet är en tydlig homofob bild i gotiken. Om den 

vanliga bilden av en man som förföljer en annan man säger hon i förordet till sin tidiga 

undersökning om gotiken, The Coherence of Gothic Conventions: ”It is importantly 

undecidable in this tableau, as in many others like it in Gothic novels, whether the two men 

represent two consciousnesses or only one; and it is importantly undecidable whether their 

bond [...] is murderous or amorous.”38 I Between Men påpekar hon vidare att Freud i den 

fallstudie som behandlar manlig homosexualitet, Schreber, menar att paranoia är en följd av 

homofob rädsla för eget homosexuellt begär. Hon säger: 

[…] it is true that the limited group of fictions that represent the ‘classic’ early Gothic contains a 
large subgroup […] whose plots might be mapped almost point for point onto the case of Dr. 
Schreber: most saliently, each is about one or more males who not only is persecuted by, but 
considers himself transparent to and often under the compulsion of, another male. If we follow 
Freud in hypothesizing that such a sense of persecution represents the fearful, phantasmic 
rejection by recasting of an original homosexual (or even merely homosocial) desire, then it 
would make sense to think of this group of novels as embodying strongly homophobic 
mechanisms.39 

Sedgwick understryker också att detta inte innebär att vi behöver se gotikens författare eller 

påverkan på sina läsare som särskilt homofoba “but merely that through these novels a 

tradition of homophobic thematics was a force in the development of the Gothic”.40  

Vad Sedgwick inte påpekar är att vi förstås inte ens behöver följa Freud för att se en sådan 

tematik. Hon nämner visserligen att vi rör oss i ett cirkelargument: gotiken influerade 

                                                                 
38 Eve Kosofsky Sedgwick, The Coherence of Gothic Conventions (New York & London, 1986), s. ix. 
39 Sedgwick, 1992, s. 91 f. 
40 Ibid, s. 92. 
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psykoanalysen, som används för att analysera gotiken. Genom att sätta in Freud i ett historiskt 

sammanhang kan vi anta att han influerades av en i viss litteratur allmänt förekommande bild 

av ett homofobt tema, vilket i sin tur påverkade hans fallstudie om dr Schreber. I den 

begränsade undersökning som denna uppsats utgör kan vi därför nöja oss med att konstatera 

tematikens existens. 

Testas och Konrads ständiga uppdykande i varandras närhet hör också till den paranoida 

bilden i deras förhållande. Testa har en förmåga att ständigt vara där Konrad råkar befinna sig. 

Som exempel kan nämnas hur Konrad upptäcker växelförfalskningen som Testa och Franke 

ägnar sig åt, men framför allt det andra mötet Konrad och Testa emellan, som sker när Konrad 

återfår sitt juvelskrin. Testa visar sig då för sista gången och hoppar upp ur den kyrkomur där 

skrinet legat gömt. För att förklara Testas uppdykande just där, just då, måste vi anta att han 

inte tidigare vetat var skrinet fanns och förföljt Konrad till kyrkomuren, eller, om han vetat att 

det fanns där, väntat på att Konrad ska hämta det, för att få träffa honom. En rimligare 

förklaring är dock att Konrads och Testas öden är starkt sammanflätade. 

Konrads dragning till Testa består i att han är Konrads motsats och i att han är 

sammankopplad med juvelskrinet. Den känsla av obeveklig fascination som präglar Konrads 

förhållande till Testa är starkt förknippad med densamma fascination han har för det 

juvelskrin han ärvde i ”En gubbes minnen” och som han i början av ”Farmors skrin” 

förlorade. Testa söker också desperat efter skrinet och i slutet av ”Farmors skrin” säger han: 

“Ni säger att detta skrin icke tillhör mig, men jag kunde säga er att jag är detta skrins ande; eller 
har ni icke hört om talismaner, som alltid framkalla samma syn?” svarade Testa med denna 
spefulla ton och min, som jag [Konrad] förr sett. 

Jag tänkte i sjelfva verket just hvad han sade och rodnade derför mot min vilja, då jag hörde 
honom liksom persiflera min ofrivilliga idé. (s. 655.) 

Vi får aldrig veta exakt hur det förhåller sig med Testas förhållande till skrinet. Det antyds att 

den papperslapp som han i slutet tar från skrinet innehåller formeln för hans eviga ungdom, 

men exakt hur det ligger till med detta förblir oklart. Testas koppling till skrinet hör också 

samman med Konrads döda farmors makt, vilket ska diskuteras i kapitel 4.1.1.  

Konrads och Testas sista möte präglas av en större sympati än det som tidigare omtalats. 

Till att börja med ser Konrad inte Testas ansikte, men säger att han känner “att det var ingen 

annan än Testa, denna gåtfulla varelse, som både i min fantasi, mina drömmar och mitt 

verkliga lif sedan några månader spelat en så stor rol [sic]” (s. 654). När Testa kommit upp ur 

muren betonas hans dragningskraft och kuslighet: 
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Jag vet icke om det kom sig ifrån denna magiska lykta eller hans egendomliga talang att vexla 
utseende, men det vissa är, jag stod häpen öfver den lugna skönhet, det milda svårmod, som låg 
utbredt öfver hans ansigte, hvilket jag aldrig förr sett på så nära håll, och som deremot nyss, då 
han hoppade upp ur öppningen framför mig, lifligt påminde om det aplika utseende, hvarom den 
gamle inspektorn [Jakob i ”En gubbes minnen”] talat. (s. 655.) 

Konrad är misstänksam vid mötet, kallar Testa för ”[d]jefvul eller menniska” (s. 654) och 

anklagar honom för att vilja stjäla skrinet. Testa visar sig dock helt ointresserad av skrinet i 

sig. Han tar den papperslapp som är vad han eftersökt, visar Konrad det lönnfack där en 

betydande mängd juveler ligger gömda och säger faderligt: ”Tag nu ert skrin, mitt barn, och 

gör några lyckliga dagar dermed, ni stundens bräckliga dagslända. Då edra vingar redan äro 

stoft, skall gamle Testa genom detta ännu vara ung.” (s. 656.) 

När Konrad har fått tillbaka sitt skrin skiljs han från Testa och det är först då som han på 

allvar kan ägna sin uppmärksamhet åt Agatha. Han säger till henne om tiden från det att han 

ärvt och sedan genast förlorat skrinet: 

Ser du, jag tycker det ligger något onaturligt i mina egna känslor och handlingar allt sedan 
denna tid, och i synnerhet i den envisa kärleken till detta gamla skrin. Så snart jag blef fri [från 
fängelset], hvad tror du väl att jag tänkte på? På dig? Nej, visst icke hälften så mycket som på 
detta skrin, och i fängelset sedan... ständigt skrinet [...] jag var lika rädd och svartsjuk derom, 
som om dig; jag önskade att ingen måtte veta derom, ingen se eller röra det. (s. 652.) 

Under den tid som Konrad varit utan skrinet har det i stor mån tagit Agathas plats som första 

kärlek i hans liv. I följande kapitel kommer att undersökas vad som händer när Konrad återfår 

skrinet och Agatha återtar denna plats. 

3.3.3 Agatha träder in – begärstriangelns fullbordan 

Agatha existerar även i början av “Farmors skrin”, men hon är ännu inte en del i de relationer 

som utgår från Konrad, som ännu inte berättat om sin kärlek till Agatha för någon utom 

Jägaren. Konrads känslor är heller inte ännu besvarade (eller snarare: ens påtänkta) av Agatha, 

varför man knappast kan tala om ett förhållande dem emellan. 

För Konrads relation till Franke är Agathas medverkan absolut nödvändig. Franke, som ju 

inte är lika odelat hederlig som Konrad, hade kunnat nöja sig med ett direkt (som alltså inte 

tar en omväg över en kvinnas medverkan) förhållande till Konrad (liksom han nöjde sig med 

sin suspekta relation till Testa), men för Konrad hade det varit omöjligt. Just därför kunde 

Franke söka Konrads vänskap i början av berättelsen, medan det för Konrad syntes självklart 

att helst inte befatta sig med Franke. 
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I mitten av “Farmors skrin” förklarar Konrad och Agatha sin ömsesidiga kärlek (s. 554), 

men eftersom Konrad då ännu är utfattig är det tveksamt om de kommer att kunna gifta sig. 

Från denna stund kan man alltså tala om ett verkligt, men ännu inte med säkerhet bekräftat, 

förhållande dem emellan. Konrads känslor för Franke blir, samtidigt med detta, allt varmare. 

När Konrad upptäcker att Franke och Testa förfalskar växlar är hans främsta oro att Frankes 

kriminalitet ska upptäckas. Hemlighållandet av växelförfalskningen är dessutom det som gör 

att Konrad får sitta fängslad och är nära att fällas för mord, vilket beskrivs som oerhört 

traumatiskt för honom. Ändå verkar han finna lycka i detta offer: 

Den stackars ynglingen lade händerna öfver sin bleka och fuktiga panna och sjönk ned på 
madrassen igen, hviskande med svärmisk röst: ”O Franke, Franke! Du skall en gång få veta att 
jag icke öfvergifvit mitt sköna ideal, att känslan för det rätta i ett ädelt hjerta aldrig kan qväfvas, 
att dygden synes oss än skönare, då dess strålglans brytes igenom våra tårar. Ack! jag trodde 
icke, att jag skulle få ett sådant tillfälle att visa att icke alla menniskor ytterst äro egoister, som 
du påstod.”  (s. 639.) 

När Konrad och Agatha i slutet av “Farmors skrin” äntligen har gift sig, kan Konrad och 

Franke bli nära vänner. Konrad och Agatha flyttar ifrån Sverige efter att Franke erbjudit 

Konrad ett arbete i Lübeck. Konrad har inte längre några invändningar mot Frankes vänskap 

och säger till sin nyblivna hustru: 

 ”Vet du, Agatha, jag anser för den största lycka – näst den att få ega dig och detta var endast 
möjligt derigenom – detta bref ifrån Franke, der hans vänskap och ånger så lifligt och varmt 
framlysa, och der han tillbjuder mig denna plats, som gör det möjligt för mig att lemna Sverige, 
der jag aldrig skulle funnit någon lycka mer.” 

”Äfven om jag, såsom nu, suttit vid din sida?” 
”Du skulle då aldrig suttit vid min sida, en vanhedrad mans.” (s. 651.) 

Konrads och Frankes vänskap legitimeras och möjliggörs alltså genom Agathas delaktighet i 

deras förhållande. Men Konrads och Agathas äktenskap görs i sin tur praktiskt möjligt av 

Frankes och Testas inblandning. 

Anledningen till att Konrad anklagas och fängslas för det mord som Frans begått, är att han 

smugit runt på mordplatsen när han spionerat på Frankes och Testas växelförfalskning. 

Eftersom det sker mitt i natten har Konrad i mörkret inte sett det lik som han, praktiskt taget, 

snubblar över och blir nedblodad av. Konrad förföljer Testa och Franke i mörkret och när han 

återvänder till sitt rum är hans enda tanke att han måste tala med Franke, för att övertala 

honom att bryta med Testa och brottsligheten. På vägen blir han dock överfallen av Testa och 

Franke, och hypnotiseras av Testa. 
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[…] Konrad hann […] icke hvarken tänka eller verkställa någonting, ty innan han öfvervunnit 
den ögonblickliga öfverraskningen, kände han sina sinnen förvirras, sitt hufuvd svindla; allt 
sammanflöt som ett kaos för hans tankar; en maktlöshet och domning spredo sig öfver hans 
kropp, förstelnade hans tunga och kommo hans ögonlock att sänkas, men denna känsla var så 
angenäm, att den icke egde någon likhet med en vanlig svimning. Lifvet tycktes fly, men så 
sakta och behagligt som sömnen sänker sig öfver ett barns ögon, och med ett leende på läpparne 
sjönk den unge mannen i sina båda angripares armar. (s. 573.) 

Franke och Testa placerar den medvetslöse Konrad på en båt till Stockholm, väl medvetna om 

det mord som begåtts och om att Konrads resa kommer att ses som ett försök till flykt av 

rättsväsendet. Men Franke gör klart för Testa att han inte accepterar att Konrad råkar illa ut: 

 “Kom ihåg hvad jag sagt. Om han icke skulle kunna bevisa sin oskuld, om denna olyckliga 
tillfällighet skulle inveckla honom i något obehag och om ni icke räddar honom derur, så lemnar 
jag allt och återkommer. Jag litar icke på något löfte af er, men jag litar på er fruktan för min 
återkomst.” (s. 580.) 

Testa ser, i enlighet med Frankes begäran, till att Konrad så småningom frias från 

mordanklagelsen. Detta sker genom en rad händelser som den stackars Frans utsätts för, vilka 

kommer att behandlas närmare i kapitel 4.1.2. Testa ser till att Frans fängslas för brott han 

tidigare begått och uppsöker honom sedan i fängelset med ett löfte om hjälp att rymma – bara 

han bekänner sig skyldig till det mord som Konrad anklagas för (och som Frans mycket 

riktigt är skyldig till). Så sker också, Frans erkänner och Konrad friges. 

Men Testa nöjer sig inte med en så perifer roll i Konrads och Agathas förestående lycka, 

han beskyddar också Agatha under den tid som Konrad sitter i fängelse. Agathas far har 

nyligen tagit sitt liv efter att ha spelat bort familjens pengar, varför Agatha tvingas ta tjänst 

som guvernant i Stockholm. Guvernanttjänsten är förnedrande, Agatha måste “kufva sin djupa 

motvilja” (s. 634) och svälja “tårarne, som nästan kommo henne att qväfvas” (s. 635). Vid ett 

operabesök får hon inte plats i den vagn som familjen åker i, utan tvingas gå bakom, 

eskorterad av en betjänt, som snart går ifrån henne. Som vi märker är offentliga platser inte 

möjliga att beträda för en kvinna utan sällskap: 

Framkommen till operahuset, var trottoaren utanför, som vanligt, full af karlar, och den stackars 
flickan, ovan att finna sig ensam vid denna tid, såg sig förskräckt om efter sin drumlige 
följeslagare, som råkat förlänga de föreskrifna tre stegen till mångdubbelt denna längd och 
alldeles icke syntes till. För att undvika alla dessa mönstrande ögon, som mötte henne, gick hon 
hastigt ned på gatan igen och kom med detsamma alldeles midt emot en liten näsvis kontorist, 
som med en oförskämd blick strök henne under hakan och sade henne några plumpa artigheter. 

I samma ögonblick for den lilla herrn åt sidan, med en fart och en förskräckelse, som om han 
fått en elektrisk stöt; en hand fattade Agathas och en låg och behaglig röst sade tätt vid hennes 
öra: 
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“Lugna er, stackars barn! Tag min arm, jag är tillräckligt gammal för att blifva er ledsagare.” 
(s. 636.) 

Det är Testa som kommer till Agathas räddning och har “ett så faderligt och vänligt utseende” 

att hon följer honom (s. 636). Testa säger några vänliga ord och försäkrar Agatha om att 

Konrad snart ska stå vid hennes sida. Efter operan tycker hon sig se Testa igen och hon tänker 

att “han åter skulle komma till hennes beskydd, i fall det behöfdes” och somnar i sin “otrefliga 

lilla kammare”, “tankfull och drömmande om detta möte” ( s. 639). 

Det är alltså via sina homosociala relationer som Konrad kan ingå äktenskap. Testa har 

tagit hand om Agatha åt Konrad under den tid Konrad inte själv kan göra det. Han har 

dessutom sett till att han frigivits från fängelset och visat honom det lönnfack där juvelerna i 

skrinet finns. Först efter att ha sålt en del av juvelerna kan Konrad “våga bedja” (s. 658) 

Agatha bli sin hustru. Franke har i sin tur sett till att Testa hjälpt Konrad och uppfyllt hans 

“enda och varmaste önskan” (s. 652) då han erbjudit honom ett arbete utomlands, varigenom 

den äktenskapliga lyckan möjliggörs. Agatha har i sammanhanget inte möjlighet till någon 

subjektsposition. Hon är hjälplös utan manlig övervakning och fungerar som Konrads ägodel, 

något hans manliga kontakter hjälper honom att försvara. 
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4 Utanför begärstriangeln 

Eve Kosofsky Sedgwicks teori om begärstrianglar och homofobin i gotiken passar alltså in på 

de relationer som behandlades i föregående del av uppsatsen. I den följande delen kommer 

den person att undersökas som inte passar in i begärstriangelns mönster, hennes nåd, Konrads 

farmor. För att belysa hennes porträtt kommer Testa och Frans att närmare undersökas ur det 

respektive perspektiv som är väsentligt för förståelsen av det fragmentariska porträttet av 

hennes nåd. Att på detta sätt utnyttja två män för hennes nåds räkning synes mig särskilt 

lämpligt, då hennes nåd i En jägares historier i viss mån tar en enligt Sedgwicks teori manlig 

position i de relationer som hon ingår i – och använder både män och kvinnor som varor att 

nyttja för sin vinning och sina relationers skull. 

4.1 Ett kvinnoporträtt 

Vid läsningen av En jägares historier är det lätt att slås av den nästan fullständiga brist på 

kvinnor som råder. De kvinnor som figurerar i boken är antingen perifera bipersoner eller, 

som Malin, Gerda och Agatha, objekt för huvudpersonens åtrå utan annan funktion än att vara 

just den “routing through women of male homosocial desire” som Sedgwick talar om.41 

Endast ett undantag finns i En jägares historier, där annars samtliga huvudpersoner och 

personer med betydelse för handlingens utveckling är män. Hennes nåd spelar en mycket 

betydelsefull roll i både “En gubbes minnen” och “Farmors skrin”, trots att hon, när Jägaren 

berättar historierna, är död sedan länge och i “Farmors skrin” inte ens visar sig i egen hög 

person. 

Hennes nåd (som jag hädanefter kommer att kalla henne) är med största sannolikhet ett 

porträtt av Ljungstedts mormors mor, Magdalena Graver, något som påpekats av bland annat 

Hjalmar Lundgren.42 Hennes historia blir aldrig beskriven vare sig tydligt eller i sin helhet, 

                                                                 
41 Sedgwick, 1992, s. 118. 
42 Lundgren, s. 75. Förutom Ljungstedts ordlek med namnet på gården (Rodga i verkligheten, Agdor i boken) 
som Lundgren påpekar, är likheterna mellan Gravers levnadshistoria och hennes nåd för stora för att vara gjorda 
omedvetet, eller av en slump. Kopplingen bör ha varit tydlig för boende i trakten, då Gravers historia var känd 
och hon ansågs spöka i sitt gamla hem. Kännedom om de ”verkliga” spökerierna skulle i sådana fall skapa ytter-
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istället lämnar Ljungstedt små ledtrådar här och där i porträtteringen av henne. Sättet att under 

lång tid endast lämna antydningar om någonting, för att läsaren först efter betydande läsning 

(om någonsin) ska förstå vad som hänt, är ett grepp som Ljungstedt använder ofta i En 

jägares historier.43 Det sker t ex också vad gäller Frans identitet i “En dram i skogen” och 

juvelskrinets betydelse och innehåll. 

Hennes nåd är från början “en fattig fröken” (s. 310), men gifter sig med den rike och 

trettio år äldre ägaren till gården Agdor. Efter flera års äktenskap har hon en kärleksaffär med 

en ung målare som besöker gården och föder i hemlighet ett barn, som vid födseln skickas 

bort för att växa upp hos sin far. Denne illegitime son blir i sin tur far till Konrad, som får 

reda på sin fars ursprung – dock inte namnet på sin farmor, som han förstår är hennes nåd 

efter att han kommit till Agdor – först efter hans död. Genom gamla brev får han också veta 

att hennes nåd försökt skicka underhåll till sin son, men att barnets far vägrat ta emot några 

pengar, trots att han lever “i små omständigheter” (s. 317). 

När kärlekshistorien mellan hennes nåd och målaren inträffar är Jakob, som är den som 

framför allt berättar hennes historia, omkring tio år gammal. Jakob låtsas själv inte ha förstått 

någonting om kärlekshistorien och det oäkta barnet, men lämnar tillräckligt mycket 

antydningar och ledtrådar för att läsaren ska förstå vad som har hänt. Hennes nåd reser bort 

för att dölja sin graviditet och när hon återkommer har hennes make blivit sjuklig och hon 

själv är “mycket blek och hennes sätt […] mera strängt än någonsin” (s. 359); sorgen efter den 

olyckliga kärleksaffären har gjort henne känslokall och orimligt sträng. När huvudberättelsen 

i “En gubbes minnen” börjar var det flera år sedan hon födde sitt illegitima barn och hon 

framstår här som alltigenom självisk och girig. I samarbete med Testa stjäl hon pengar från 

sin make och förfalskar hans testamente till sin egen fördel. Testas utnyttjande av Malin 

verkar också ske på hennes nåds uppdrag. När patronen dör får hennes nåd makten över 

gården och gifter om sig med en man som är tjugo år yngre än hon och “vänlig och mild” (s. 

310), till skillnad från henne själv. Vad för slags uppgörelse hon egentligen har med Testa får 

vi aldrig veta, men det står klart att de bägge är beroende av varandras tjänster och lojalitet. 

Framförallt är det tydligt att förhållandet till Testa kopplar samman hennes nåd med de 

samhällsomstörtande tendenser som Testa uppvisar, vilket är anledningen till min närmare 

presentation av dessa. 

                                                                                                                                                         
ligare spänning för läsaren. För information om Graver, se t ex Freddie Hallbergs artikel ”Fru Graver på Rodga” 
på http://www.kulturarvostergotland.se/persongall/04/mgraver.html. 
43 Vilket även påpekas angående romanen Inom natt och år av Cecilia Sundström (Uppsala 1992) t ex s. 13. 
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4.1.1 Revolutioner och störtandet av ordning 

I samband med Konrads rättegång nämner Ljungstedt, apropå berömda brottslingar, en 

biografi om bedrägerskan Johanna Åkerberg. Vad som intresserar i biografin i det här 

sammanhanget är att stor vikt läggs vid Åkerbergs beblandning med och imitation av de högre 

samhällsklasserna. T ex står det om henne: 

Hon var icke allenast elegant klädd, utan hade äfven ett aktningsvärdt utseende. Hon är af 
medelmåttig längd, snarare mörk än ljus, ser något äldre ut än hon verkligen är, talar mycket 
redigt och städadt, har ett smalt och finbildadt ansigte såsom vanligt med qvinnorna från 
Södermanland, fina händer, alltid klädda i fina handskar, och har i allo sådant yttre skick, som 
kan förleda en obekant att tro henne tillhöra embetsmannaklassens fruntimmer.44 

Genom att “klä ut sig” till en högre samhällsklass än hon egentligen tillhör kan Åkerberg lura 

till sig pengar från både höger och vänster. Under det senare 1800-talet blir det, bland annat 

genom den nya konfektionen, stundtals svårt att avgöra en persons bakgrund. Rebecka 

Lennartsson säger att man ställdes inför “hotet av en kollaps av de sociala 

urskiljningsmekanismerna”.45 Den oro och förvirring som detta innebär avspeglas i En jägares 

historier, i synnerhet i porträttet av Testa och hans relation till hennes nåd. Doktor (som han 

kallar sig i “En gubbes minnen”) eller professor (som han kallar sig i “Farmors skrin”) Testa 

karakteriseras av sin förmåga att byta utseende, som påminner om bedrägerskan Åkerbergs. I 

“Farmors skrin” märks utseendeväxlingen främst genom den svårighet man har att bestämma 

hans ålder, medan den i “En gubbes minnen” ofta tar sig mer dramatiska uttryck. 

Testa är italienare, men i ”En gubbes minnen” sägs han ha ett judiskt utseende. Konrad 

säger, efter att ha sett sin farmor och Testa som spöken, om honom: 

Det var en något lutad, men likväl högväxt man om femtio år, eller kanske äldre, med krokig 
näsa, mörkbrun hy, svarta skarpa ögon och något elakt och listigt i sin uppsyn, jag skulle af hans 
drag trott honom vara jude, om icke hans längd varit så ovanlig för denna nation. (s. 338.) 

Enligt Sedgwick så omarbetas den homofoba tematiken i den senare gotiska romanen i 

exotiska, orientalistiska termer. Sammankopplat med exotismen är också teman som 

opiumbruk och, intressant i det här fallet, hypnos, något som ju Testa utför upprepade 

gånger.46 Testa är visserligen inte fullt lika exotisk som de orientaliska inslag som Sedgwick 

undersöker, men i den ursvenska, oftast lantliga, miljö där En jägares historier utspelar sig, 
                                                                 
44 Karl Johan Lorentz, Johanna Lovisa Åkerbergs lefnad och äfventyr (Stockholm, 1861), s. 14. 
45 Lennartsson, s. 174. 
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karakteriseras han av sitt främlingsskap. Under 1800-talet börjar rastänkandet prägla 

antisemitismen i Europa, som förstärks under hela 1800-talet, även om den blir allra störst 

under de senare decennierna.47 Då Testas utseende beskrivs som judiskt (trots att han inte är 

jude) förstärks bilden av honom som annorlunda och skrämmande. Genom Jakob kommer 

dessutom Testas främlingsskap att förknippas med otäckhet och ondska, medan hans skönhet 

och för Jakob positiva sidor, i följande citat direkt förknippas med det svenska språket: 

[...] då jag nu för första gången hörde honom tala svenska, tyckte jag att det låg ett verkligt 
behag i hans främmande uttal och till och med i hans sätt och utseende; jag vet icke, om det 
kom af kontrasten emellan hans person, sådan jag nyss sett den framför mitt fönster och den jag 
nu såg, eller om han verkligen egde konsten att antaga alla skepnader. (s. 368.) 

Vad Jakob nyss sett utanför fönstret är en av Testas förvandlingar. Testa har kommit gående, 

följande Laura, hennes nåds och patrons dotter, och Malin när han: 

[...] grinade på ett otrefligt sätt och nickade bortåt häcken, der flickorna försvunnit, höjde derpå 
fingret upp emot mitt fönster och gjorde en grimas, som lät mig ovilkorligt taga ett steg tillbaka, 
ty aldrig har jag sett en så blixtsnabb och fullkomlig förvandling. Det var ingen menniska, det 
var en apa som stod derutanför. Han sköt hufvudsvålen öfver pannan, förlängde hela sitt ansigte, 
krökte ryggen och lät sina hvita långa tänder framlysa ur den neddragna munnen; med ett ord, 
hans utseende var så vederstyggligt, att jag kände en rysning löpa öfver min rygg, ehuru jag 
visste att han omöjligt kunde se mig, ty sjelfva fönstret till och med var fullkomligt doldt af 
träden utanför. (s. 368.) 

Under den redan omtalade festen i ”En gubbes minnen”, då Jakob upptäcker Malins kärlek till 

Testa, träffar Testa på en ung Axel von Fersen, som han tydligen känner sedan tidigare. 

Fersen hotar Testa, som han kallar ”herr charlatan” med att ”här i ’björnarnas land’ är man 

icke så lättrogen, som i Paris och Neapel, men lika hårdhänt som der” och vänder honom 

sedan ryggen ”med ett förkrossande förakt” (s. 383). Jakob ser sedan Testa göra ”samma 

aplika grimas” (s. 383) som han tidigare sett utanför fönstret och en liten stund senare 

uppvisar Testa för Fersen och några andra festdeltagare ”den afskyvärda scenen” (s. 385) som 

Jakob ser på närmare håll tio år senare, nämligen Fersens lynchning. När Testa senare går till 

sitt rum gnolar han refrängen till ”den då så ofta omtalade marseillersången [...] Q’un sang 

impur abreuve nos sillons!” (s. 387).48 Testas förvandling kopplas här samman med först hans 

grymma behandling av ”den vackraste och ståtligaste herre” (s. 379) man kan tänka sig, 

                                                                                                                                                         
46 Sedgwick, 1992, s. 182. För Testas användning av hypnos se t ex hans manipulation av Malin (t ex s. 371 och 
379) och hans upprepade mystiska handrörelser framför ögonen på människor som genast somnar in (t ex s. 408 
och 573). Han kallas också ”Mesmer” av Axel von Fersen (s. 382). 
47 Lena Berggren, Nationell upplysning (Stockholm, 1999) s. 33. 
48 I översättning ungefär: Låt det orena blodet bevattna vår jord. 
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Fersen, och sedan den franska revolutionen. Huvudhandlingen i ”En gubbes minnen” utspelar 

sig precis vid sekelskiftet 1800 och när Jakob först ser Testas vision av folkmassan som dödar 

Fersen påminns han om revolutionen: 

En isande förskräckelse genomfor mina ådror, jag kände benen svigta under mig, ty ni bör veta, 
att detta förfärliga ljud, som tio år förut ifrån Frankrikes hufvudstad genljöd öfver halfva 
verlden, hade genom böcker och tidningar äfven hunnit mig, ehuru ung jag var och undangömd 
i denna skogsbygd. (s. 384.) 

Vid ett annat tillfälle i ”En gubbes minnen” sitter familjen på gården församlad kring den 

öppna spisen och lyssnar på när Testa sjunger italienska visor ”med en liflighet och ett 

uttryck” som Jakob tycker är ”alltför öfverdrifna för att vara behagliga”, men som hennes nåd 

och dottern Laura är ”så förtjusta i” (s. 388). Efter att ha tystnat och suttit försjunken i sina 

tankar en stund reser sig Testa upp och sjunger, utan synbar anledning, marseljäsen igen. 

Jakob säger: 

Ännu efter sextio år genljuder den stundom i mina öron, och jag ser framför mig denna 
kraftfulla mörka gestalt, dessa brinnande ögon, dessa passionerade, vilda åtbörder, som för 
hvarje vers af den blodiga sången stegrades allt mer. Jag tyckte mig ovilkorligt förflyttad till 
Medelhafvets strand, under Marseilles solheta himmel, till dess solheta befolkning, och jag 
förstod hvilken förfärlig inspiration dessa ord, sjungna på detta sätt, borde väcka. Det var såsom 
om jag hört revolutionens thema sjunget högt upp i Norden, under det novemberstormen förde 
de första snöflingorna emot rutorna, och alla detta themas hiskliga och grymma variationer lågo 
med detsamma för min fantasi. (s. 389.) 

Testas upprepade framföranden av marseljäsen sammankopplar honom på ett direkt sätt med 

de revolutionära stämningar som ännu var i högsta grad aktuella när En jägares historier 

skrevs. Särskilt tydligt i scenen med Fersen, är Testas förvandlingar ett sätt att rubba hans 

identitet och låter honom symbolisera ett potentiellt överskridande av sociala gränser genom 

sitt föränderliga utssende. Även Frans karakteriseras delvis, som vi ska se, av ett föränderligt 

utseende, men för honom innebär förändringen uveckling och hopp om ett bättre liv. 

4.1.2 Vikten av föräldraskapet. Frans fadersroll 

Föräldraskapet, eller rättare sagt den övergivande föräldern, är ett genomgående tema i En 

jägares historier. Tematiken blir tydligast i bilden av Frans, som här ska undersökas närmare, 

eftersom det är av vikt för förståelsen av hennes nåd och hennes bortlämnande av sitt barn. 

Frans, som rånade posttransporter och dödade sin bror i “En dram i skogen” och återkom 

som Testas betjänt i “Farmors skrin”, är en faderlös småskurk med en svår barndom bakom 

sig. Enligt Lars Wendelius rör sig Aurora Ljungstedt “med en fast värdeskala där gott och ont 
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noga hålls isär”.49 Han påstår att Ljungstedts förbrytare är “hänsynslösa och skrupelfria 

människor med förmörkade samveten, totalt upptagna av sig själva” och tar Frans som ett 

exempel på hennes “starkt negativa karaktärer utan moral och känsla”.50 Wendelius påpekar 

visserligen att Frans karaktär förklaras av hans svåra uppväxt,51 men har inte förstått att hans 

porträtt är mer omfattande och utvecklas i “Farmors skrin”. 

I “En dram i skogen” får vi veta att Frans och hans bror Henriks rike far baron Stein, “en 

lättsinnig varelse” (s. 284), söker efter dem. Han har övergivit sina barn och deras mödrar, 

men nu ångrat sig. Av Testa kommer Stein senare, i “Farmors skrin” att i en syn se Frans 

skjuta Henrik och sedan dö utan att ha träffat någon av bröderna. “Bastardsituationen” är 

enligt Wendelius ett vanligt tema i samtida litteratur, i Frans fall syftande till att göra hans 

historia “extra publikknipande” eftersom Frans “med en hederligare far kunde ha räknats till 

samhällets förnämsta kretsar”.52 Frans bakgrund har dock ytterligare en funktion, eftersom 

hans fars historia upprepat sig i honom. När Frans dotter är bara några månader gammal har 

han själv åkt i fängelse och hennes mor dött. Lumpsamlerskan Sellin säger till Frans att 

“flick-kräket” har det svårt: “det kan ni väl veta, att fosterbarn inte kan må så väl; ju förr det 

är slut med dem, ju bättre är det” (s. 476). Frans bestämmer sig för att till varje pris själv ta 

hand om dottern, eftersom han vet att hon kommer att få det lika eländigt som honom själv 

om hon inte får en bättre uppväxt. 

I sjelfva verket tycktes minnet af detta barn, som efter qvinnans naiva utsago kämpade för att 
hålla sig fast vid lifvet, hafva väckt en skymt af känsla och reflexion hos den rödhårige mannen; 
hans lömska och irrande blick hade blifvit liksom fuktig och öfver det själlösa, obehagliga 
ansigtet spred sig ett sken af melankoli eller mildhet. Denna själ, rå och dunkel, detta hjerta, 
fullkomligt förhärdadt, och detta outvecklade, dimmiga förstånd hade likväl en enda sträng, som 
ljöd någorlunda rent, då den anslogs: det var den instinktlika ömheten för sitt barn, ett bevis att 
mannen stod framför tusen af sina likar, att ett medel ännu fanns att återuppväcka de bättre 
känslorna i hans varelse. (s. 477.) 

Frans har därför bestämt sig för att ta sig tillbaka till Stockholm, trots att han är efterlyst och 

sannolikt kommer att fängslas så fort han kommer dit. Han har gett lumpsamlerskan Sellin 

“en knuff, så kraftig att hon aldrig reste sig mera” (s. 647) och därefter stulit den dödas kläder 

att maskera sig med. Mordet på lumpsamlerskan är det som Konrad senare anklagas för och 

som nämnts i kapitel 3.3.3. Beroende på Ljungstedts förtjusning i att låta läsaren så länge som 

möjligt sväva i ovisshet sägs inte något om klädstölden när Frans i lumpsamlerskans gestalt 
                                                                 
49 Wendelius, s. 17. 
50 Ibid, s. 17. 
51 Ibid, s. 19. 
52 Ibid, s. 25 f. 



 36

först dyker upp i berättelsen. Läsaren anar att det är något mystiskt med den lumpsamlerska 

som går av samma båt som Konrad i Stockholm, men hon kallas “hon” och “qvinnan” under 

sin färd genom Stockholm ända tills hon visar sig vara Frans flera sidor senare. 

Utklädd till kvinna letar Frans rätt på sin dotter. Men Testa, som ju måste få Frans att 

erkänna mordet på lumpsamlerskan för att inte Konrad ska fällas för det, pekar ut honom för 

två poliser. När Frans står på Norrbro konfronteras han av poliserna och är då redan 

omringad. Han säger senare, under rättegången: 

Jag visste hvilket lif detta barn fört dittills, och hvad öde som väntade det. Allt var förbi, jag 
kunde icke mera få ega och skydda henne, och… och jag släppte henne ned i Norrström, som 
jag tyckte mindre mörk och kall och hotande än denna stora stad med allt sitt gömda elände. (s. 
648 f.) 

Frans försöker också själv hoppa i vattnet efter dottern, men hindras i sista stund av poliserna. 

Frans förändrar inte bara sitt utseende då han klär ut sig till lumpsamlerska. I “En dram i 

skogen” känner vi inte ens till hans riktiga identitet, han uppträder då förklädd både som 

“Sotar-Olle” och under andra identiteter. I sitt första uppdrag som betjänt åt Testa hjälper 

Testa honom att klä ut sig till hästhandlare och Frans blir så olik sig att han inte känner igen 

sig själv, och säger: ”aldrig i min lefnad har jag känt mig så lätt om hjertat [...] jag tror jag 

skulle blifvit en hederlig karl, om jag fått behålla mina sextio år, min grå peruk och min stora 

mage” (s. 486). Frans liv är så eländigt att han bara kan hoppas på bättring genom att bli en 

annan person. Scenen precis innan han häktas av polisen andas tilltro och hopp: 

Mannen tryckte det halfsofvande barnet närmare intill sig och fortsatte sin väg, säker att 
obemärkt hinna ut ur den stora mörka sofvande staden, der han sjelf vuxit upp i mörker och 
brott, insupit alla dess förpestade ångor och nu fågelfri smög omkring för att kunna rädda det lif, 
som icke ens mera tillhörde honom och som han äfventyrat under det instinktlika begäret att 
rädda och bevara detta barn, det enda i verlden som med rätta tillhörde honom. 

”Hon, denna lilla eländiga varelse, skulle nu blifva en annan Antigone för denna moraliskt 
blinda oedip.” (s. 623.) 

Skillnaden framgår här mellan Frans föränderlighet och Testas. Då Testas utseendeväxlingar 

sammankopplas med hans samhällsomstörtande tendenser och hans egoism är de enbart av 

negativ art. Frans nyttjar föränderligheten för att kunna bli en god samhällsmedborgare, varför 

hans förändringar sammankopplas med den positiva utveckling som han genomgår. 

Ändå går det inte särskilt bra för Frans, efter att ha förlorat sin dotter är han mer förhärdad 

och olycklig än någonsin. Frans olyckliga slut bör dock ses som en genrekonvention. Enligt 

Yvonne Leffler är ju grundtemat i skräckromantiken ”människan som utlämnad åt något 
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hotande” och Mattias Fyhr talar om att gotiken utmärks av ”undergång och olösbarhet”.53 

Genom sitt försök att bli en god far och rädda sin dotter har Frans ändå tagit ett steg mot inte 

bara ett bättre liv utan även ett värde som människa och god medborgare. Det tårdrypande 

slutet är en följd av den allestädes närvarande olycka som hotar människan. 

I ljuset av den genomgripande diskussionen om vikten av ansvarstagande föräldrar (även 

om endast fäders ansvarstagande öppet diskuteras) måste vi också se hennes nåds övergivande 

av sin oäkta son. Liksom Frans får hon bota för sin lättjefullhet med att själv bli kall och 

hjärtlös, men då Frans försök till omhändertagande av dottern misslyckas sonar hennes nåd 

sitt brott genom att slutligen ta hand om, inte sin son, men väl sin sonson, Konrad. 

4.2 ”[D]e döda må hvila i ro!” Bilden av hennes nåd 

När hennes nåd tar makten över gården Agdor sker en sammanstörtning av den patriarkala 

ordningen. I ljuset av hennes samarbete med Testa representerar maktövertagandet dessutom 

revolutionära tendenser och hennes väg till makten ger uttryck för en fruktan för patriarkatets 

fall och ett avståndstagande från den kvinna som överträder både sin köns- och sociala roll, 

eftersom hennes nåd inte bara är kvinna utan dessutom fattig innan hon gifter sig. Liksom Ola 

Larsmo, som skrev om Två sällsamma berättelser i Dagens Nyheter, skulle man kunna nöja 

sig här, med att konstatera att Ljungstedt tar ställning mot all form av socialt eller könsligt 

gränsöverskridande i sitt ställningstagande mot hennes nåd.54 Men riktigt så enkelt är det inte, 

vilket dock blir riktigt tydligt först i “Farmors skrin”. 

Handlingen i “Farmors skrin” kretsar kring just Konrads farmors juvelskrin. Hennes nåd 

har på sin dödsbädd lämnat skrinet till Jakob med anvisningar att det ska ges till Frans Dürer 

(Konrads farfar) eller hans son. Jakob har inte hittat någon av personerna, men heller inte 

engagerat sig särskilt mycket i sökandet, då skrinet efter vad han och alla andra kan se är 

tomt. När Konrad inser att hennes nåd är hans farmor och får skrinet, känner han en 

omedelbar kärlek till det och spenderar, efter att ha förlorat det, hela berättelsen “Farmors 

skrin” med att försöka återfinna det. Vad farmodern men ingen annan, förrän i slutet av 

berättelsen, vetat är att skrinet har ett lönnfack och inte alls är tomt, utan fullt av juveler.  

Konrads farfar har inte “bibehållit någon särdeles ömhet för sin sons mor” (s. 317) och i 

“En gubbes minnen” har Konrad inte heller mycket till övers för henne. Innan Konrad förstått 

                                                                 
53 Leffler, 1991, s. 25 och Fyhr, t ex s. 64. 
54 Ola Larsmo “Främlingen som sätter tillvaron i gungning”, i Dagens Nyheter, 02.04.03. 
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att hennes nåd är hans farmor föreslår Jägaren att Konrad kan härstamma “från en grefvinna 

eller friherrinna med det allra ädlaste namn”, men Konrad svarar: “Och med de allra sämsta 

seder; det qvittar mig alldeles lika hvad namn hon bar i denna verlden” (s. 318). Det är vid de 

orden som hennes nåd för första gången ger sig till känna, genom att spela på en cittra. 

I slutet av “Farmors skrin” inser Konrad att det är hans döda farmor som iscensatt hela den 

händelsekedja som gjort honom till en rik, gift och lycklig man. Agatha ber honom berätta 

historien om skrinet och vill veta om hon ska skänka “sin erkänsla åt skrinet eller trollkarlen 

[Testa]”. När Konrad säger att hon ska skänka den åt hennes nåd svarar hon skrattande att det 

ju då ändå rör sig om ett spöke, men Konrad ber henne då nämna farmodern “med mera 

vördnad” (s. 651). I skrinet har Konrad funnit ett porträtt av sin farfar och han säger: 

Detta porträtt var infattadt på insidan af locket och vid kanten deraf var fäst en smal 
pappersremsa, gulnad af tiden, på hvilken jag läste följande ord: 

“Dessa juveler och detta skrin skola en gång tillfalla Frans Dürer eller hans barn, så vida 
min vilja kan göra sig gällande.” 

Jag hade icke på kyrkogården märkt hvarken porträttet eller pappersremsan, men nu förstod 
jag meningen med Testas ord: “En kraftig vilja verkar ännu efter döden”, och bugade mig djupt 
för min stolta farmors minne, hvars ande tycktes liksom ännu ega makt att verkställa sina forna 
beslut. (s. 657.) 

Testa har lämnat skrinet till Konrad med orden: ”Ni finner att det verkligen tillhör er […] Var 

inte rädd att jag mera skall uppenbara mig, då ni vidrör detta gamla skrin; jag har fått hvad jag 

sökt. Farväl!’“ (s. 656). I citatet klargörs att Testa försvinner när Konrad fått skrinet. Den 

enkla förklaringen till detta är att Testa tagit det papper ur skrinet som han eftersökt, men det 

antyds också att Testa lyder under hennes nåds påverkan och att han kan försvinna från 

Konrads liv eftersom Konrad nu inte bara har fått skrinet utan också, av Testa, blivit visad 

lönnfacket där juvelerna finns. Det verkar i alla fall vara vad Konrad tror, när han säger: 

När jag nu tänker tillbaka […] så förefaller det mig som om jag hvarit styrd af någon hemlig, 
oemotståndlig makt, alltifrån den stund jag trädde inom detta gamla hus, min farmors forna 
ödsliga hem; som om denna gamla tyranniska fru ännu ur sin graf ville utöfva sin despotism 
öfver sin sista ättling, och verktyget, medlet till denna makt anser jag Testa, denna 
hemlighetsfulla främling, detta sändebud ifrån grafven, vara. (s. 652.) 

Citatet speglar Konrads (och läsarens) ambivalenta syn på hennes nåd. Å ena sidan bugar sig 

Konrad för sin “stolta farmors minne”, å andra sidan utövar hon “despotism” och är en tyrann. 

Jakob, som blir hennes nåds närmast man under hennes ålderdom, säger om henne:  
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[...] hon var en sträng och stolt fru; det fanns ingen själ på hela godset, som icke slog ned sina 
blickar för hennes mörka hotande ögon. Men frid med hennes stoft, de döda må hvila i ro! Visst 
förde hon en sträng, men också en lysande regering. (s. 310.) 

Från att ha varit fattig tar hennes nåd över makten på en stor herrgård, som hon styr med 

järnhand. Hon utnyttjar Malin, som ju inte är mer än en kvinna och alltså en vara, för att få 

Testa att hjälpa henne. Enligt Sedgwick är kvinnan en vara i förhållandet mellan män, varför 

hennes nåds inblandning inte enkelt kan förklaras av hennes teori. Men i själva verket tar 

hennes nåd på sig en manlig roll i hela En jägares historier. Förutom att hon styr över gården 

styr hon också över den ”riktiga” kvinnan Malins liv och äktenskap. Hon utnyttjar dessutom 

Testa som ett ting, ett medel för att nå sina mål. Liksom Frans och hans far, Baron Stein, 

överger hon sitt oäkta barn, liksom Frans tvingad av yttre omständigheter (hennes nåd av sitt 

äktenskap, Frans av en fängelsevistelse). Liksom Frans och Stein ångrar hon sig också, men 

skillnaden är att hennes nåd, om än efter lång tid, lyckas i sitt ångerfulla försök att ta ansvar 

för barnet, genom Konrad. Under sin levnad har hon försökt skicka pengar till barnets far, 

som stolt vägrat ta emot någonting, men efter sin död lyckas hon trygga framtiden för sin 

sonson, genom att ge honom skrinet med juvelerna. Här utnyttjar hon Testa, som i slutet av 

”Farmors skrin” framstår som bara en marionett för hennes nåds starka vilja. Sedgwicks 

begärstriangel utgår ifrån en statisk könstillhörighet, där det inte finns plats för kvinnor som 

inte beter sig som kvinnor (eller för den delen, män som inte beter sig som män). En 

strukturering av förhållanden mellan kategorierna ”män” och ”kvinnor” måste förstås göra en 

renodling av dessa kategorier, vilket dock leder till att handlingar som inte stämmer överens 

med det förväntade, könskategoriska beteendet inte får plats i strukturen. Eftersom hennes nåd 

inte innehar en ”kvinnlig” roll är hon alltså utesluten ur begärstriangeln. 

Genom att hjälpa Konrad sonar hennes nåd sina synder och återupprättar samtidigt sitt 

minne. Hon har försökt hjälpa sin son, men misslyckats med detta eftersom hon ännu är fast i 

de konventioner som säger att hon måste ta avstånd från honom. Känslokallheten och 

oförmågan att ta ansvar för sonen är hennes nåds straff för den kärlekshistoria som gjort att 

hon fött honom. Men efter sin död är hon varken fastlåst i konventioner eller äktenskap och 

utnyttjar då alla medel möjliga för att ta det ansvar hon tidigare inte förmått ta. Det porträtt 

som växer fram av hennes nåd är ett porträtt av en stolt kvinna, som härjad av en svår historia 

går över lik för att bibehålla sin styrka och makt – men som också reser sig ur graven för att 

trygga framtiden för sin oäkta sonson. 
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5 Sammanfattning och slutsatser 

Lars Wendelius säger om Ljungstedt att det är “uppenbart att författarinnan har som sin 

absolut främsta ambition att förmedla förströelse, inte att sprida ett budskap”.55 I Svenskt 

Biografiskt Lexikon anklagas hon av Sven Erik Täckmark istället för det “tröttsamma 

moraliserandet”.56 Vad som varit Ljungstedts främsta ambition ska här förbli osagt, men vissa 

tendenser och budskap är uppenbara i En jägares historier. Att hon haft ett åtminstone delvis 

uppbyggligt och moraliskt syfte med sin litteratur framkommer ju också i citatet av henne i 

kapitel 2. 

Begäret i En jägares historier struktureras som regel i sådana begärstrianglar som 

Sedgwick identifierat. Förhållandet Jakob – Malin – Testa är en klassisk sådan, där 

förhållandet mellan de två männen är starkare än deras respektive förhållande till kvinnan, 

eller som Jakob själv säger: “sjelfva min kärlek till Malin var aldrig så våldsam, som mitt hat 

och min förbittring emot Testa” (s. 414). I de fall där begärstriangeln från början varit 

ofullständig, som i Konrads komplicerade relationer, skapas hans lycka av triangelns 

fullbordan, när en kvinna träder in i de tidigare helt homosociala relationerna. Konrads 

relationer verkar dessutom i ett intressant cirkelförhållande: Franke och Testa möjliggör hans 

äktenskap med Agatha, och äktenskapet möjliggör hans vänskap med Franke. 

Hennes nåd står utanför alla begärstrianglar i boken, men är också den som på andra sätt 

urskiljer sig från de andra huvudpersonerna. Porträttet av henne är i högsta grad ambivalent, 

det finns ett tydligt ställningstagande mot de samhällsomstörtande tendenser som hon 

representerar genom sin klassresa och sitt maktövertagande, samtidigt som hon i slutet av 

“Farmors skrin” åtnjuter hög respekt för just den “despotism” (s. 652) som hon samtidigt 

anklagas för. Samtidigt som berättelsen strävar efter att återupprätta den patriarkala 

ordningen, genom begärstriangelns upprättande i Konrads relationer, så är hennes nåd en sorts 

dold hjälte i “Farmors skrin” – utan att själv uppträda i berättelsen så är det hon som styr 

händelseförloppet. 

                                                                 
55 Wendelius, s. 8. 
56 Täckmark, s. 66. 



 41

Den kvinnliga subjektspositionen representeras endast av hennes nåd, andra kvinnor i 

berättelsen har genomgående en tillbakadragen roll och existerar endast i sin relation till de 

manliga huvudpersonerna. Man kan alltså inte se något genomgripande 

kvinnoemancipatoriskt program i En jägares historier, trots att Ljungstedt har en tydligt 

kritisk blick på sin berättare, Jägaren, och den manliga definierande blick som han 

representerar. Genom sitt porträtt av Jägaren kritiserar Ljungstedt den manliga kvinnobilden, 

men som helhet är synen på kvinnor ambivalent i berättelsen. Den tematik som finns kring 

patriarkatets (åter)upprättande och fall är inte alls konsekvent. 

Däremot finns ett genomgripande budskap om ansvarstagande och engagemang, som visas 

i Jägarens, hennes nåds och Frans utveckling från känslokyla till omhändertagande och 

aktivitet. Frans och hennes nåd, som från början är hjärtlösa parasiter – Frans på samhället 

och hennes nåd på sin förste make – ger uttryck för temat i den i En jägares historier nästan 

ständigt pågående diskussionen om den övergivande föräldern. Bägge två gör en 

karaktärsvändning när de bestämmer sig för att ta hand om sina barn, och blir positivt 

tecknade när de börjar ta sitt ansvar. Budskapet understryks genom att Jägaren utvecklas från 

voyeristisk flanör till känslomässigt engagerad deltagare i den första och den sista berättelsen 

i boken. Eftersom berättelsernas strukturer är nästan identitiska blir skillnaden emellan dem 

tydlig, varigenom det genomgripande budskapet understryks och ansvarstemat binds ihop. 

Den känslokyla som rymmer sig i flanörens frånvarande blickar och förälderns övergivande 

av sitt barn vänder sig Ljungstedt med all tydlighet emot. 
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