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Rekreationer. Orter och öden i Hjalmar 
Bergmans romanvärldar
Jonas Asklund

Under tidigt 1900-tal fanns ett starkt intresse bland författarna av att skildra 
den kosmopolitiska kultur som vuxit fram runt samtidens badorter, kurorter 
och sanatorier. Vid sidan av Thomas Manns »Der Zauberberg» (1924) kan 
man nämna Katherine Mansfields självbiografiska kortprosatexter »In a 
German Pension» (1911) eller Hermann Hesses lika självbiografiska »Kur-
gast» (1925). Här nedan undersöks några romaner av deras samtida kollega 
Hjalmar Bergman som också han kom att besöka en rad olika bad- och kur-
orter under sitt liv. Jag vill dock förutskicka att de orter som skildras här 
egentligen inte bildar rum för möten med andra nationaliteter utan att det 
snarare handlar om att romanfigurerna får pröva nya berättelser om sig själ-
va. Mötet med andra möjliga jag skildras av Bergman som en i grunden mo-
dern upplevelse, och jag vill här dröja lite vid den betydelse dessa turistiska 
orter såsom »cultural laboratories» kan ha i det sammanhanget (Löfgren 
1999 s. 7). Artikeln avslutas med en diskussion om den historiska utveckling 
från 1800-talets provinsiella brunnsort till mondän badort under 1920-talet 
som Bergman skildrar. Under vilka historiska förutsättningar sker alltså 
dessa möten, som ju utspelar sig under helt olika epoker? 

»Passagerare på orten» – brunnsorten som heterotopi
Brunnsorten, sommarstället och badorten skildras av Bergman som något 
bortom det vardagliga och som i grunden främmande platser. De erbjuder de 
olika romanfigurerna ett slags scen på vilken begär och övertygelser kan ges 
ny gestalt och nytt innehåll inför en alltid lika observant publik. Med Michel 
Foucault kan man betrakta dem som heterotopier i den meningen att de på 
samma gång speglar, ifrågasätter och omvandlar vardagens olika sociala och 
fysiska rum (Foucault 1986 s. 22 ff.). Detta gäller oavsett om vardagen ut-
spelas på det tidiga 1800-talets lantliga kaptensboställe som i »Herr von 
Hancken» (1920), i den oscarianska högreståndsvåningen i Stockholm som 
i »Kerrmans i paradiset» (1927) eller i akademins Uppsala under tjugotalet 
som i »Lotten Brenners ferier» (1928). I alla tre romanerna utgör heterotopin 
olika ekonomiska, etiska och inte minst estetiska undantag från huvudper-
sonernas vardagliga liv. Genom att förflytta sig dit och delta i de sociala 
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praktiker som skapar och upprätthåller dessa undantagsvärldar får de olika 
romanfigurerna också möjlighet att rekreera sig själva utifrån normer och 
värderingar som avviker från det liv de annars för. I detta ligger en del be-
friande komik då vardagslivets kända beståndsdelar ges nya kombinations-
möjligheter men även ett visst mått av tragik eftersom undantagsvärldens 
handlingar och utspel förblir just undantag (Sternke 2009 s. 291). I den mån 
man kan beskriva dessa orter som heterotopiska gränsvärldar handlar det 
alltså inte om en absolut motsats till vardagen utan mer om utkant, utflykt 
och utkast.

I sin diskussion om heterotopiernas relationer till vardagens olika sociala 
rum för Foucault fram tanken på en krisens heterotopi, en form av heterotopi 
som enligt honom utmärkte primitiva kulturers rum för människor under ett 
skede av livet eller i en viss fas av en biologisk cykel. Foucault hävdar att 
denna form av heterotopi har försvunnit alltmer från det moderna samhället 
och kommit att ersättas av avvikelsens heterotopier i form av fängelser, sin-
nessjukhus och ålderdomshem (Foucault 1986 s. 25). För de tre romaner 
som berörs här spelar emellertid både krisen och avvikelsen en viktig roll. 
Kapten von Hancken beger sig till Iglinge brunn därför att han är både sjuk 
och socialt omöjlig, Jonas och Helen Kerrmans planer på ett nybyggt som-
marställe i Bergslagen manifesterar en djupgående midlife crisis och den 
djupast liggande orsaken bakom Lotten Brenners resa till badorten på kon-
tinenten är den att hon är ful, halvgammal och oälskad. Inget av detta ändras 
väl, men när romanen närmar sig sitt slut återvänder huvudpersonerna till sin 
vardagsvärld, rekreerade och på något sätt förändrade och samtidigt förlikta 
med sina liv. På handlingsplanet visar det sig i att Iglinge brunn är den plats 
där von Hancken kommer till insikt om att han är döende och att han måste 
ge upp såväl planerna på kommande projekt som listan över alla de mot ho-
nom begångna oförrätterna. För Kerrmans medför det nybyggda som-
marstället en insikt om att åldern och krämporna gör att de snart måste 
släppa greppet om företaget och barnen. För Lotten Brenner slutligen leder 
vistelsen på badorten till ett trotsigt bejakande av kroppen och den egna 
viljan. 

Jag vill här dröja lite vid romanen »Herr von Hancken» som skildrar von 
Hanckens resa till Iglinge brunn någonstans i Mellansverige. Berättaren i ro-
manen, familjens informator Carlander, beskriver brunnsorten som en farlig 
plats, eftersom främlingar träffas där under en kortare tid, vilket gör deras so-
ciala position tämligen oklar. Den tidens ståndssamhälle sätter tydliga grän-
ser för människors uppträdande, men Bergman använder sig här av ett känt 
motiv i skönlitteraturen från sent 1700-tal och framåt, nämligen kurorten som 
en möjlig scen för de författare som vill »explore questions of social mobili-
ty, conflict and morality» (Walton 2012 s. 10). Enligt Carlander måste »folk 
av qualité» visa stor försiktighet under kurvistelsen eftersom »ingen har rot 
och fäste» där och »allting är sken utan att man vet om motsvarande verklig-
het finnes» (Bergman 1931a s. 71). För von Hancken, som har både namn och 
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titel, går det till en början illa eftersom han varken har pengar eller hyfs nog 
för att upprätthålla det sken som anstår hans kvalitet. Brunnsvistelsen ser 
först ut att bli ett fiasko, men genom en rad förvecklingar – bland annat ge-
nom den ditresta mesmeristen Justus Lesage och dennes intriger – utrustas 
von Hancken med stor social och ekonomisk kredit, och familjen kan under 
en tid leva det brunnsliv som anstår dem. Bakgrunden till denna omvärdering 
av von Hancken är komplicerad: Lesage får von Hancken att tro att dennes 
börs blivit stulen under ett somnambult tillstånd av en annan brunnsgäst, den 
unge köpmanssonen Tomson, som nu får förse familjen med likvida medel i 
väntan på att börsen återfinns. Lesage utnyttjar därmed brunnsgästernas för-
troende för Tomsons likviditet men även deras beundran inför hans eget 
världsvana sätt, eleganta klädsel och vackra resesällskap. Carlander förund-
ras över hur olika man blir mottagen av societeten vid brunnen, inte minst när 
han jämför det inledande mottagandet av von Hancken med det som samti-
digt bestås Lesage:

Det är besynnerligt, att en karl av så obestämd karaktär och som medförde en dame, 
vilken varken var hans maka eller syster, kunde bli så väl sedd. Men han var väl-
klädd, han hade ett insmickrande och på samma gång värdigt sätt, han rörde sig up-
penbarligen med stora medel, ty han och hans sköna hade lagt beslag på den stora 
lägenheten i Slottet, där de uppvaktades av en kammarjungfru och en betjänt i livré. 
Och framför allt – han var utlänning; en flyktig förbindelse med hans person kunde 
icke kompromettera (Bergman 1931a s. 70).

I den här passagen aktualiseras Carlanders upplevelse av en för honom ditin-
tills okänd social mobilitet. Iglinge brunn är naturligtvis en del av tidens stra-
tifierade samhälle, där det nogsamt görs skillnad på människor, men poängen 
är att denna åtskillnad görs på ett för Carlander nytt sätt. Brunnsgästerna de-
las nämligen in i ett slags treklassamhälle bestående av första och andra so-
cieteten å den ena sidan och den s.k. lanken å den andra, som utgörs av de 
mindre bemedlade brunnsgästerna. Har man bara pengar och ett lysande upp-
trädande kan man röra sig mellan dessa gränser: Lesage kan som främling 
röra sig i den första societeten och firar flera sociala triumfer tillsammans 
med den dam han har i sitt sällskap, så länge han följer de normer och kon-
ventioner som råder på brunnen och som ceremonimästaren noga vakar över. 
Elisabeth Mansén har i sin stora studie om den svenska kurortskulturen beto-
nat det jämlikhetsideal som rådde där, vilket hon sätter i relation till domine-
rande religiösa föreställningar om hälsobrunnen som en barmhärtighetsgär-
ning men också till den rent faktiska blandningen av olika samhällsskikt där 
(Mansén 2001 s. 240 ff.). Något av detta märks också i Bergmans roman – 
Carlander beskriver t.ex. brunnsgästerna vid ett tillfälle med orden »passage-
rare på orten», som om han ville betona ortens annorlundahet och brunnsgäs-
ternas djupa gemenskap. Bilden av brunnsorten som en stor farkost är intres-
sant och värd att dröja lite vid. Naturligtvis omges också Iglinge brunn av en 
social och politisk kontext – därutanför härskar sådana myndighetspersoner 
som länsman, prästen i Ömo och biskopen i Wadköping, men alla, ja, till och 
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med bönderna i trakten, accepterar att gängse föreställningar om etik, politik 
och estetik kan åsidosättas i brunnslivet. Människorna där är ju sjuka, och den 
som dömer dem till döden eller livet är brunnsläkaren doktor Wurm och 
ingen annan. Vid sidan av brunnsgästernas förtroende för Tomsons likviditet 
och deras beundran inför Lesages extravagans ställs deras samfällda vördnad 
för den medicinska expertisen:

Då inträdde Wurmen. Jag har honom ännu för ögonen där han skred fram genom 
gången just som jag föreställer mig en kung på en hovbal. Fruntimren stöpo ljus 
till höger och vänster och även karlarna gjorde sina bästa bugningar. Wurmen 
nickade obetydligt: de stora, blanksvarta brillorna riktades än hit, än dit och jag 
tyckte, att han liknade ett fabeldjur, en Minotauros eller dylikt, som är ute på rov. 
Utan att ha stannat en enda gång nådde han fram till vårt ställe. Han dröjde ett 
ögonblick vid Nora, men vände sig strax därpå till kaptenen. Och nu gjorde han 
något, som väckte allmän förvåning och även – tror jag – avund. Han lade armen 
kring kaptenens skuldror och drog honom intill sig med en liksom öm och smek-
sam åtbörd. Och han sade: »Hjärtans käre herr von Hancken, följ nu med mig. 
Kom, kom!» (Bergman 1931a s. 85 f.).

Detta är naturligtvis början på slutet för von Hancken, men innan han åter-
vänder hem för att dö får han möjlighet att under brunnsvistelsen spela några 
för honom helt nya samhälleliga roller. Inför den häpne Carlander och de inte 
alltid helt införstådda brunnsgästerna agerar von Hancken huvudperson i en 
rad mycket olika livsberättelser – först som ständigt motarbetad karriärist och 
dödssjuk familjefader, sedan som amorös hjälte och till sist som rojalistisk 
undersåte respektive jakobinsk revoltör. När alla dessa berättelser nått sitt 
slut är det slutligen bara en roll som återstår, men den spelar han också desto 
mer övertygande: den av sina barn så älskade »pappakraken».

»Uppe på Klövens härliga topp» – sommarstället som 
socialt rum
De turistiska orter som förekommer i de här tre romanerna skildras inte särskilt 
ingående, och den kulturhistoriskt intresserade letar förgäves efter en bred och 
realistisk skildring av brunnslivets vardag eller av badortens kulturella liv. 
Ändå är dessa orter mycket viktiga för romanhandlingen, då de utgör kors-
ningspunkter för olika handlingslinjer och bereder rum för människors berät-
telser om sig själva och om andra. Vid sidan av Foucaults heterotopibegrepp 
kan det därför vara värdefullt att också lyfta in kulturgeografen Doreen Mas-
seys diskussion om det geografiska rummet som en rumslig följd av ömsesidi-
ga relationer mellan människor. Hon beskriver det vidare som en mångfaldig 
samtidighet av olika utvecklingslinjer och berättelser och som ett slags samti-
dighet ständigt under uppförande (Massey 2005 s. 55). Massey argumenterar 
för ett socialt uppfattat rum, och det är något som ligger rätt nära den funktion 
som Bergman tillmäter brunnsorten, sommarstället och badorten i de här roma-
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nerna. Det sommarställe som exempelvis bildar utgångspunkt i »Kerrmans i 
paradiset» ges aldrig någon utförligare beskrivning: vi vet ingenting om dess 
yttre eller inre gestaltning. Det för romanhandlingen väsentliga är att planerna 
på ett sommarställe i skogen uppe på Klöven innebär ett smärtsamt avsked av 
barndomens älskade lantställe Lanna för Helen Kerrman, samtidigt som inför-
skaffandet av skogsfastigheten ger Jonas Kerrman möjlighet att som chef ge-
nomföra en rad finansiella och industriella reformer. Som byggnad saknar som-
marstället betydelse, men som framberättat och omtvistat rum är det ett nav i 
berättelsen.

Klöven som plats omtalas för första gången när Jonas gått vilse under en in-
spektion av en skogsdomän. Vid denna tidpunkt äger den bank som han leder 
egendomen Hoby enbart, men inte det angränsande Aspafors. En för honom 
okänd tonårspojke visar honom vägen tillbaka, och likt djävulen på frestelser-
nas berg visar pojken honom på de många möjligheterna med att slå samman 
de båda egendomarna:

Hoby och Aspafors tillsammans, det skulle bli ett kungarike, det, sa pojken. Inga 
köpmalmer mer i Aspafors’ ugnar. Hoby åtta gruvor förslog för dem båda. Och Hoby 
skogar och skogsmarker, cirka trettitusen har! Hade inte folk förundrat sig över den 
nya stora sågen på Aspafors – Aspafors som måste köpa en god tredjedel av sitt tack-
järnskol. Så fortgick ynglingen och skildrade allt livligare än i allmänna drag än i en-
skildheter hur väl de båda stora industri- och lantbruksdomänerna skulle försörja 
varandra om de blott smälte samman till en välfuntad enhet. Inga utsocknes halv-
fabrikat! Järnet vandrar ur gruvan ända in i de mekaniska verkstäderna, spiksmed-
jorna, tråddragerierna, fjäderfabrikerna! Fördubblad tillförsel till Aspafors’ kvarnar, 
vattenkraft åt Hoby! Och äntligen den efterlängtade järnvägen till någon Väner- 
hamn (Bergman 1931b s. 64 f.). 

Med »Kerrmans i paradiset» har romanhandlingen förflyttats till det svenska 
sekelskifte som präglades av politiska och religiösa folkrörelser och av den 
andra industriella revolutionen: Bergslagen väntar på att exploateras med 
hjälp av kapital från de stora affärsbankerna på kontinenten. Jonas Kerrman 
är en selfmade man som gift in sig i en gammal bankirfamilj i Stockholm, och 
i romanens inledning står han i begrepp att ta över ledningen i banken efter 
sin svärfar. Men i samband med det våghalsiga inköpet av de stora skogs- och 
bruksegendomarna i Bergslagen ställs allt på sin spets. Är Jonas rätt man att 
leda banken in i framtiden? Och kan Helens älskade sommarnöje i Lanna, 
som hon ärvt efter sina föräldrar, verkligen ersättas av det nybyggda sommar-
stället uppe på Klöven i Aspafors? I skildringen av dessa frågor som spelar 
stor roll på intrigplanet iscensätter Bergman en tydlig spänning mellan den 
lantliga bruksgården Lanna med dess rustika charm och snoriga statarungar 
å ena sidan och planerna på ett arkitektritat sommarställe uppe bland Aspa-
fors blånande höjder å den andra. Platsen för det planerade sommarstället be-
söks under en het sommardag av Jonas och Helen med familj, släkt och vän-
ner. Utflykten skildras nästan som en expedition ut i det okända: man beger 
sig ut i skogarna, upp bland bergen och fram till de vida utsikterna, ljuset och 
luften. Det krävs en fysisk ansträngning för de olika deltagarna att ta sig upp 
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till Klöven, där sommarstället så småningom kommer att byggas, men så tar 
man sig också in i en ny värld. Det paradoxala är emellertid att sällskapet inte 
är de första att besöka platsen. När man ser sig omkring är skogen befolkad 
av barn, gummor och gubbar som städar upp efter ett stort väckelsemöte som 
hållits uppe i skogen. Och det behövs: 

Ett enstaka flottigt och korvluktande papper i den rena, jungfruliga skogen stör öga 
och tanke. Men papperet är bortskaffbart. I detta fall var papperet någonting mera – 
ett förebud att skogen, Klöven, lunden oskärats. Denna »av människofot sällan be-
trädda ort» började alltmer likna avfallsplatsen utanför en mindre stad. Mossbädden 
var nertrampad eller uppbökad, här och var syntes rester efter små lägereldar som på 
sina ställen tydligen gripit omkring sig och hotat hela skogen med våda. Än värre var 
det rikligt kringströdda skräpet, solkigt papper, tidningar, tombuteljer, krossat glas 
och porslin, tomma konservburkar av alla slag, klädtrasor (Bergman 1931b s. 
203 f.).

I förordet till en av volymerna med Hjalmar Bergmans brev hävdar Kerstin 
Dahlbäck att Bergman ville påverka med sitt berättande ända in i det sista 
och att de romaner han skrev under slutet av 1920-talet präglas av en sam-
hällskritisk tendens. Dahlbäck anför ett brev till Otto Bonnier från 1925, där 
Bergman säger sig vilja påbörja en undersökning av det mänskliga livets oli-
ka värdeförhållanden (Bergman 2014 s. 12). Det är inte svårt att skönja en 
liknande värdeproblematik i den ovan citerade scenen. Det som möter Jonas 
och Helen är ju inte någon turistisk motvärld – därtill är deras liminala upp-
levelse alltför grumlad av religiös och politisk folkrörelse, nedtrampad natur 
och modernitet. Tvärtom, i den här scenen och i det här geografiska rummet 
möts och trängs en rad värden av religiös, ekonomisk, politisk och estetisk 
natur. Det gör att Klöven är betydligt mer intressant som ett socialt rum än 
som en geografisk plats – men vilka är då de olika berättelser som möts un-
der den här utflykten? Värd att lyfta fram är Corfitz, ledaren för väckelse-
mötet, som vill bygga ett »Herrens tempel» uppe på Klöven och som kom-
mer att korsa flera av Jonas industriella projekt, när han som riksdagsman 
ska representera lokalbefolkningens intressen. En annan berättelse om plat-
sen företräder naturligtvis Jonas som nyss införskaffat skogsfastigheten i 
syfte att kunna påskynda industrialiseringen av trakten. Målet för hans för-
nyelse av banken är också ett internationellt engagemang med fördjupat 
samarbete med en industriell storbank i Hamburg. För Helen däremot inne-
bär de förhastade planerna på ett sommarställe det slutgiltiga tecknet på att 
Jonas inte längre älskar henne. För deras blivande svärdotter slutligen, en 
ung tysk judinna från Hamburg, framstår planerna på det nya sommarstället 
däremot som ett spännande estetiskt projekt, och i hemlighet blir det makar-
na Kerrmans son Pil som färdigställer ritningarna under sin praktiktid på en 
arkitektbyrå. 

Bergman använder sig av kända berättartekniska grepp när han låter det 
planerade sommarstället på Klöven bilda en knutpunkt för romanens hand-
lingslinjer. Genom olika missförstånd mellan romanfigurerna och diverse 
hemlighållanden skapar han de förvecklingar en bra berättelse behöver. Men 
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vid sidan av denna berättarskicklighet kan man också spåra en vilja hos 
honom att gestalta en modern erfarenhet av rummet. Den insikt som hu-
vudpersonen Jonas når mot berättelsens slut är den att Klöven som rum be-
traktat ingår i många berättelser om vad som är värdefullt, och inte bara i hans 
egen. 

Badianerna vid kusten och det liminoida upplevelse-
rummet
Även om de romaner som diskuteras här utspelar sig under olika epoker och i 
olika omgivningar, kan man se att Bergman på olika sätt knyter an till en do-
minerande föreställning under sekelskiftet om badorten som en kvalitativt an-
norlunda plats. Inom den turismhistoriska forskningen har Wiebke Kolbe kun-
nat visa att den här föreställningen inte bara yttrade sig i olika sociala praktiker 
och samhälleliga diskurser utan också färgade av sig på besökarnas faktiska 
upplevelser. Kustlinjen, strandremsan och havsbandet uppfattades av många 
besökare som en gränsvärld, och i anslutning till etnologen Victor Turners li-
minalitetsbegrepp har man velat betona besökarnas frigörelse där från olika do-
minerande sociala ordningar. Man kan dock ställa sig frågan hur pass annor-
lunda dessa världar verkligen var för de olika gästerna. Kolbe har t.ex. proble-
matiserat föreställningen om en s.k. motvärld ur ett genusperspektiv för att ut-
ifrån olika empiriska belägg leda in diskussionen på de olika individernas 
skiftande liminoida upplevelser (Kolbe 2005 s. 188). Det är ett begrepp som 
bättre kan tjäna som utgångspunkt för en diskussion om »Lotten Brenners fe-
rier», vars handling visserligen utspelar sig på en främmande badort men där 
huvudpersonens upplevelse av liminalitet starkt färgas av hennes kön, ålder 
och provinsialism.

Lotten är en originell och inte helt ung docent i tjugotalets Uppsala. Hennes 
väninnor utrustar henne med ett ordentligt resekapital för att hon ska kunna ta 
sig till en utländsk badort och där dokumentera »badianernas» liv i en rad brev 
hem. Väl framme blir hon något av badortens clown som leder olika lustiga 
upptåg men som även görs till föremål för badgästernas åtlöje. Slutligen hjälper 
hon en av de svenska gästerna att fly från en olycklig semesterrelation, och för 
en kort tid ingår hon själv en förlovning med honom, innan hon återvänder till 
den akademiska normalitetens Uppsala. Bergman framhäver det liminoida dra-
get i denna badortskultur på flera sätt, t.ex. genom flera hänvisningar till sagans 
värld: Lotten framställs som en askunge som efter tolv goda feers inrådan och 
begåvad med en magisk ring reser till fjärran land för att slutligen återvända 
hem med en prins. Badorten i utlandet har allt det som hennes akademiska till-
varo i Uppsala inte har: flärd, lättja och tillfälliga förbindelser. Men den bad-
ortskultur som Lotten deltar i präglas också av lek och rituella upptåg, och 
hennes märkliga badvanor lägger grunden för det man bäst kan beskriva som 
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aquatisk show. Lotten har i de pseudovetenskapliga brevrapporterna hem till 
väninnorna kategoriserat de andra badortsgästerna i klasserna strandpipare, va-
dare och tumlare, och berättaren skildrar nu hur dessa badgäster med liv och 
lust följer henne ut i vattnet:

Jublet växte, strandpiparna pepo och viftade med sina mångfärgade slöjor, små-
badianerna rullade skriande runt i vattenbrynet, vadarna dansade, tumlarna piskade 
upp kaskader och mitt i ringen stod fula Brenner grinande och log, sträckte ut sina 
muskulösa armar, eller korsande dem över barmen – huvudfiguren i en muntert sti-
lad jättefontän (Bergman 1931c s. 173).

Liknande karnevalistiska tablåer kan man finna avbildade på de många vykort 
med badlivsmotiv som finns bevarade från de brittiska badorterna vid sekel-
skiftet (Kolbe 2018). Bland främlingarna på stranden tycks social tillhörighet, 
ålder och genus stundom ha förhandlats under rätt lekfulla former, och resulta-
tet dokumenterades ofta i fotografisk form för att sedan skickas hem. Orvar 
Löfgren har också beskrivit badortsstranden som en ny form av känslomässigt 
rum och som en »experimental zone, where you could question the norms, ha-
bits, and routines of bourgeois city life» (Löfgren 1999 s. 118). Lotten är emel-
lertid en människa som tidigt fått lära sig att avstå från livets många glädjeäm-
nen, och även på badorten vidmakthåller hon länge sin självvalda exklusion 
med orden »gamla småstadstoka, pappas duktiga flicka» (Bergman 1931c s. 
290). Noga besett vittnar orden om en djup känsla av vanmakt, men de visar 
ändå på den lockande möjlighet att leva ut andra sidor av sin personlighet som 
badortsmiljön erbjuder henne. Bergman skildrar nämligen badorten som en 
plats för möten mellan klasser, kön, nationaliteter och åldrar; så tycks också 
badortens matsal vid första anblicken framstå som ett »etnografiskt museum» 
för Lotten (Bergman 1931c s. 169). 

I den turismhistoriska forskningen har badorterna vid Östersjön också be-
skrivits som ett »transnationellt rum» (Kurilo 2009 s. 33 f.), men i Bergmans 
tyska samtid tycks denna blandning ofta ha uppfattats som något hotfullt, vilket 
inte minst framgår av de många antisemitiska vykort i badortsmiljö som finns 
bevarade från sekelskiftet (Bajohr 2009 s. 61). Även i citatet nedan, som skild-
rar Lottens första möte på casinot med jazzmusik och dansshow, beskrivs den 
manlige dansaren och hans partner med ohöljd rasism:

Nu gjorde svartingen sin sista konst, slängde den vita lilla mot taket, fångade henne 
i uppräckta händer, snurrade på tåspetsen snabbt som en snurra med den vita vilande 
på det svartknollriga håret. Konst, då den är väl utförd, kan försätta uppriktiga, svek-
lösa själar i en hög stämning, som närmar sig extas. Den goda värmlandsflickan 
[Lotten, förf.:s anm.] hade sinne för karlatag, muskelstyrka och smidighet. Hon bör-
jade själv trampa av och an, vicka och svänga efter musikens rytm. Helt litet dock, 
gudskepris. Men hon applåderade ursinnigt. Badianerna applåderade blekt (Berg-
man 1931c s. 193 f.).

Skildringen av den »egyptiske» artisten i romanen är emellertid i högsta grad 
ambivalent, och det är heller inte helt klart om beskrivningen av honom är be-
rättarens eller om det handlar om Lottens återberättade tankar. Det väsentliga 
här är emellertid den lockelse som 1920-talets mondäna och lekfullt amorösa 
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Vykort skickat av Hjalmar Bergman till hans mor Fredrique Bergman från den tyska kurorten Bad 
Ems 15 juni 1899. Bergman vistades flera gånger i Bad Ems och på andra kontinentala kurorter. 
Källa: Hjalmar Bergman-arkivet vid Stockholms universitetsbibliotek.
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badortskultur utgör för Lotten och hur löjlig hennes respons är i de andra gäs-
ternas ögon. Hon reagerar exempelvis så starkt på artistens show att han senare 
frågar henne om hon är den komiska artist som kommer som nästa program-
punkt. På något sätt förenas de alltså i sin gemensamma exkludering från den 
turistiska motvärlden: han som den ende svarte mannen på badorten, hon som 
den gamla småstadstokan.

Bergmans undersökning av värdeförhållanden och 
turistortens flytande modernitet
De romaner som jämförts här visar alla på olika led i en turismhistorisk ut-
veckling. Som exempel kan nämnas att resan till Iglinge brunn tar flera da-
gar i anspråk med hästskjuts och övernattningar på olika gästgivargårdar, 
medan sommarstället uppe på Klöven öppnas för ett åretruntboende genom 
nya järnvägsförbindelser. Lottens resa hem från badorten görs slutligen i ra-
sande fart med automobil. Denna förmåga hos Bergman att resa sina roman-
byggen på en säker historisk grund, noterades också tidigt av forskningen: 
»Mitt i en hastigt snurrande handling, som då och då kanske förefaller […] 
fantastisk eller overklig gömmer sig dels mycket solida kulturhistoriska 
kunskaper och dels ovanligt pålitliga rapporter från ett mäktigt minne» (Lin-
der 1940 s. 102). Detta framgår också om man anlägger ett mer medicin-
historiskt perspektiv. De osannolika vändningarna till trots skildrar roma-
nerna en utveckling bort från en hälsobetonad kurortsmiljö till mer turistbe-
tonade fritidsnöjen. Så beger man sig till Iglinge brunn i första hand för att 
få behandling; där räknas det som en skam att inte lida av »en anständig och 
farlig sjukdom» (Bergman 1931a s. 81), och gästerna har regelbunden till-
gång till en brunnsläkare. Tilltron till vattnets undergörande kraft är stor, 
trots att brunnshuset varken är stort eller snyggt och brunnsvattnet är orent 
»för syn och lukt och smak» (Bergman 1931a s. 66). I »Kerrmans i paradi-
set» används däremot den stärkande luften och det aktiva livet som ett argu-
ment för varför man bör lämna det fuktiga och osunda Lanna och bygga ett 
nytt sommarställe uppe på Klöven. Makarna Kerrmans son Pil har diagnos-
ticerats med tbc, och familjens husläkare anser platsen rentav vara idealisk 
för ett sanatorium: »Norra klintspetsen skyddar mot nordan, luften är gu-
domlig, utsikten storslagen och leende» (Bergman 1931b s. 211). För den ut-
arbetade Lotten, slutligen, spelar varken luften eller vattnet någon roll för 
hennes önskan att resa bort. Det som lockar är snarare tillfället att vila upp 
sig från det ansträngande och enahanda arbetet som docent vid universitetet: 
»Inte tycker jag om havet och inte tycker jag om badorter och inte om socie-
tetslivet. Men i alla fall. Det är vilsamt att se folk som vilar sig. Och roar sig. 
Och tokar sig» (Bergman 1931c s. 139). 



Orter och öden i Hjalmar Bergmans romanvärldar 107
Gemensamt för de här undersökta orterna är att de bildar rum för olika for-
mer av övergångar, vilket gör att kurorten, sommarstället och badorten i Berg-
mans romanvärldar inte bör betraktas som tillflyktsorter utan snarare som ut-
flyktsorter fulla av framtida möjligheter. Det kan förklara varför Bergman 
skildrar den upplevelse av fysisk liminalitet, som platserna är förbundna med, 
men också hans tydliga intresse för de olika liminoida upplevelserna där, vilka 
han på olika sätt sätter i samband med modernitetens ekonomiska, geografiska 
och kulturella förändringar (Asklund 2013). Det gör också hans framställning 
av kurorten och badorten påtagligt värdeneutral i jämförelse med tidigare skön-
litterära skildringar av de miljöerna. Som Lars Lönnroth har visat, gestaltades 
den framväxande badortskulturen i 1800-talets Sverige tidigt i romanform, och 
då ofta med komiska inslag. Den rituella samvaron vid hälsobrunnar och bad-
orter gjordes gärna till föremål för parodi och satir, och liberala författare som 
t.ex. Emilie Flygare-Carlén skapade ironiska kontraster mellan dröm och verk-
lighet i kurortsmiljön efter känt mönster från Jane Austen (Lönnroth 1987 s. 
24). Den moderna badortskulturens närhet till den omgivande och mer traditio-
nellt betonade landsbygden gav författarna tillfälle att skildra olika värdekon-
flikter, vilket är något som också Bergman utnyttjar men alltså egentligen utan 
att ta ställning.

Med Zygmunt Bauman kan man säga att Bergman i sina romaner snarare 
använder den turistiska orten i syfte att undersöka spänningen mellan en tra-
derad stabilitet och den oroande upplevelsen hos huvudpersonerna av en möj-
lig liquid modernity – och det oavsett den tid som romanhandlingen utspelar 
sig i (Bauman 2000). Så ställs det stora handelshuset i Göteborg och dess in-
ternationella likviditet mot ståndssamhällets orörlighet i samband med de in-
triger som Lesage spinner runt von Hanckens stulna börs. En liknande värde-
konflikt kan skönjas när den oscarianska familjebankens försiktighet ersätts 
av storbolagens och de kontinentala bankförbindelsernas större horisont som 
ett resultat av Jonas möte med den frestande ynglingen uppe på Klöven. Även 
Lotten Brenners resa utomlands kan räknas in i den här problemställningen, 
då hon lämnar den akademiska normalitetens Uppsala för att under en kort 
tid hänge sig åt så moderna fenomen som populärkultur och jazz. Hennes 
mesmerist och frestare är den svenske lekledare på badorten som hon så små-
ningom förlovar sig med: han är prinsen som kysser prinsessan till liv och för 
en tid hjälper henne ut i en värld där allt är möjligt. För Lotten, som liknar sig 
själv vid ett tomt och odyrkat kassaskåp, är det inte oväsentligt att det är han 
som betalar räkningarna (med andras pengar) när hennes resestipendium är 
förbrukat.

Trots att det alltså ligger mer än hundra år mellan dessa romanvärldar är 
det värt att dröja vid frågan om hur Bergman använder sig av den turistiska 
orten för att gestalta djupgående konflikter mellan skilda värdemodeller. I 
den mån man verkligen kan tala om möten mellan nationer här, tycks dessa 
möten i hög grad vara förknippade med globalisering, modernitet och ambi-
valens. Den fulländade intriganten Lesage och hans medföljande vicomtesse 
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d’Aiguille di Rocca Antica, den unga judiska tyskan med kontakter i Ham-
burgs finansvärld eller den »egyptiske» artisten med förbindelser med »La 
Société internationale des artists comiques» – alla erbjuder de på olika sätt de 
respektive huvudpersonerna möjligheten att prova ut nya liv. Eller om man 
så vill: att rekreera sig.
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