Värde och valör

Om penningdiskursen i Hjalmar Bergmans Herr von Hancken

Jonas Asklund
Den komplicerade relationen mellan monetära, etiska och estetiska diskurser har länge varit föremål för litteraturvetenskaplig forskning. Så har man
till exempel ingående undersökt den ”dubbla värdediskurs” som präglat västerländsk skönlitteratur alltsedan 1800-talets början. Ofta framhävs då hur
de olika diskurserna med tiden har förhållit sig direkt antitetiskt eller dolt
symbiotiskt till varandra.1 Men naturligtvis är också en skönlitterär skildring
möjlig som sätter dessa diskurser i öppen relation till varandra. Här nedan
undersöks hur en etisk diskurs hos Hjalmar Bergman förhåller sig till en i
texten dominerande penningdiskurs, ja hur ekonomiska fakta rentav möjliggör
en etisk frågeställning.

1. Se Mary Poovey, Genres of the Credit Economy. Mediating Value in Eighteenth- and
Nineteenth-century Britain, Chicago: University of Chicago Press, 2008. För en undersökning av förhållandet i svensk litteratur, se Anders Mortensen, ”Diktens värde
versus penningens. Om en ekonomikritisk strömning i romantisk och modernistisk
diktning”, Litteraturens värde – Der Wert der Literatur, red. Antje Wischmann, Eva
Hættner Aurelius och Annegret Heitmann, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie
och Antikvitets Akademien, 2006, s. 54–70.
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Oron vid Iglinge brunn
Hjalmar Bergman kunde konsten att inleda. Så också i Herr von Hancken, där
den fiktive berättaren inledningsvis ursäktar sitt företag med orden ”Ehuruväl
prost, make och far har det fallit mig in att nedskriva en berättelse”.2 Försiktighetsmarkeringen har nog med det politiska innehållet att göra – det som
Bror Benjamin Carlander vill skildra är den ”rörelse, den oro och de märkliga
händelser” som han personligen upplevde trettio år tidigare som informator
hos familjen von Hancken.3 Som så ofta när det gäller extra- och homodiegetiska berättare är det spänningen mellan berättarens nu och berättelsens
då som är intressant här. Carlander är bliven en man i staten, och som prost
borde han våndas över den rörelse han en gång deltog i under några hektiska
veckor år 1806. Platsen för händelserna är visserligen bara den brunnsort dit
kapten von Hancken rest med sin familj för att söka bot för olika plågor, men
händelserna är revolutionära.
Den rörelse som Carlander vill skildra rubbar hela det religiösa värdesystem
som det svenska ståndssamhället en gång vilade på, nämligen den uppdelning
mellan samhällets tre bärande skikt som görs i den så kallade hustavlan i anslutning till den lutherska katekesen. Luther föreskriver där en balans mellan
ecclesia, politia och oeconomia – det vill säga mellan den andliga, världsliga och
hushålleliga maktsfären – för att så säkra samhällets stabilitet, och han grundar
denna uppgifts- och ansvarsfördelning i en rad bibliska citat. Det är där stötestenen ligger – i sin ungdom sätter sig Carlander upp mot den av Gud givna
ordningen. Som följeslagare till von Hancken obstruerar han under några veckor mot både biskop och landshövding, ja faktiskt även mot sin egen husfader,
för att slutligen delta i utropandet av en republik vid Iglinge brunn. Det ligger
något löjeväckande i detta eko av franska revolutionen på en svensk brunnsort, men konsekvensen i de upproriska handlingarna bör uppmärksammas.
I Carlanders både tillbakablickande och tillrättalagda skildring läggs
egentligen ingen skuld på von Hancken eller ens på honom själv, berättaren.
Så vad är det då som en gång fick Carlander att bryta mot sin etiska övertygelse att människan rätt måtte besinna sin samhälleliga ”valör” och sträva
efter att kvarhålla och framvisa ”sitt bestämda värde”?4 Två pådrivande faktorer
kan skönjas i hans berättelse – dels brunnsorten som social mötesplats, dels
2. Hjalmar Bergman, Herr von Hancken, i Hjalmar Bergman, Samlade skrifter, band 16, red.
Johannes Edfelt, Stockholm: Bonnier, 1952, s. 7.
3. Ibid.
4. Ibid., s. 26.
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penningen som det dominerande kommunikationsmediet där. Båda två bidrar
nämligen till att den förmoderna likställningen mellan en människas samhälleliga valör och hennes individuella värde tillfälligt förlorar i kraft.
Brunnsorter är farliga – de utgör platser där främlingar träffas under en
kortare tid och där den sociala positionen därför är oklar. Carlander beskriver
dem som platser där ”folk av qualité” måste visa försiktighet, eftersom ”ingen
har rot och fäste” där och ”allting är sken utan att man vet om motsvarande
verklighet finnes”.5 För von Hancken, som har både adligt namn och kaptens
titel, går det till en början illa, eftersom han varken har pengar eller hyfs nog
för att upprätthålla det sken som anstår hans kvalitet. Carlander jämför mottagandet av von Hanckens med det som samtidigt bestås en annan nyanländ
brunnsgäst, mesmeristen Justus 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 välklädd, han hade ett insmickrande och på samma gång värdigt
sätt, han rörde sig uppenbarligen 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 inte kompromettera.6

Äventyraren Lesage spelar en viktig roll när det gäller oron vid Iglinge brunn,
eftersom han använder von Hancken som ett led i sina intriger. Med orden
”jag var den förste som kände honom för hans rätta värde” blåser han nytt liv
i dennes föreställningar om att ha tilldelats för låg social valör med tanke på
det individuella värde han anser sig äga.7 Lesage ger von Hancken konkreta
mål för äregirigheten och ser till att genom utpressning förskaffa honom de
ekonomiska medel som krävs.
Också pengar kan vara farliga – om von Hancken är en man av viss kvalitet,
är köpmanssonen Tomson en man av avsevärd kvantitet, och en stor del av
hans pengar överförs under berättelsens gång till von Hancken. Därigenom får
denne möjlighet att spela några för honom dittills omöjliga roller som galant
älskare, som man av värld och, slutligen, som revolutionär. Handlingen är
typisk för Bergman – tidigt i romanen antas Tomson ha stulit von Hanckens
5. Ibid., s. 71.
6. Ibid., s. 70.
7. Ibid., s. 112.
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börs under ett somnambuliskt tillstånd, och då börsen inte återfinns måste
von Hancken skriftligen ange vad som förlorats: tvåtusen trehundra riksdaler
riksgälds. Vid den här tiden gav emellertid både Riksbanken och Riksgälden
ut sedlar – riksdaler banco respektive riksdaler riksgälds. Skillnaden mellan
dessa valutor var stor, vilket Lesage inte är sen att utnyttja. Medan Riksbankens riksdaler kunde lösas in mot silver och banken enligt lag var tvungen att
ha silver som motsvarande minst två tredjedelar av den utestående mängden
sedlar, existerade inte någon sådan begränsning för Riksgälden. Följden blev
en kraftig devalvering av riksgäldsriksdalern. Genom att i efterhand övertyga
von Hancken om att den börs han bestulits på nog ändå innehöll riksdaler
banco kan Lesage förse honom med det kapital som för tillfället behövs.
Vad som på handlingsplanet alltså är en pekuniär fråga – om börsen månne
innehöll sedlar med reell täckning (bankens silverreserv) eller sedlar med fiktiv
täckning (allmänhetens förtroende för Riksgälden) – kopplas därmed samman
med en i berättelsen lika viktig fråga angående en människas en gång socialt
bestämda valör och hennes mer relativa individuella värde.8 Och brunnsorten
är en utmärkt plats att undersöka detta på.

Den älskade pappakraken
Av hälsoskäl reser von Hancken till Iglinge brunn, men redan vid den första
konsultationen hos brunnsläkaren doktor Wurm står det klart att han bara
har en kort tid att leva. Han resignerar, förbereder sitt frånfälle och deklarerar
för Carlander att han kommer att dö skuldfri. Här är inte platsen att gå närmare in på den omfattande skuldproblematiken i romanen, men underlaget
till von Hanckens positiva bokslut förtjänar att uppmärksammas.9 Han har
nämligen nogsamt bokfört alla vinster och förluster i sitt liv för att så bättre
förberedd kunna möta sin skapare: ”Andra skriva upp sina utgifter, sina växlar, sina fordringar och skulder, korteligen sina mellanhavanden med nästan.
Men vem för bok med vår Herre?”10 I bokföringen förekommer förlorade
processer, icke utfallna arv och den förlust han åsamkats genom att gifta sig.
På bröllopsdagen sattes nämligen fru von Hancken med utstyrsel och hemgift
8. Temat klass och ekonomi undersöks av Erik Hj. Linder, Hjalmar Bergman. En profilteckning, Stockholm: Bonnier, 1940, s. 115ff.
9. Temat skuld undersöks på flera ställen i Maria Bergom-Larsson, Diktarens demaskering. En monografi över Hjalmar Bergmans roman Herr von Hancken, diss. Stockholm;
Stockholm: Bonnier, 1970, s. 112–131 och s. 150–164.
10. Bergman, 1952, s. 102.
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till sjuttontusen sexhundra riksdaler, men ”nötning och sjukdom” har sedan
tvingat von Hancken till avskrivningar.11 För den häpne Carlander redovisas
en innestående fordran på närmare åttahundra tusen riksdaler. Banco, vill säga.
Den långa och märkliga förteckningen över von Hanckens kredit och debet förstärker bilden av honom som en rättshaverist och misantrop, men noga
läst finns där också sådant som kastar ett försonande ljus över hans karaktär.
Carlander är ju präst, och det är inte utan att hans berättelse om von Hanckens
sista veckor på Iglinge brunn kan läsas som ett moraliskt exemplum – som en
berättelse alltså om hur en man slutligen inser sitt mänskligt etiska värde. Ett
tidigt tecken på detta är von Hanckens värdering av de egna barnen: ”Nora
satte jag i förstone blott till femtusen; nu är hon värd tjugu och blir giftet gott,
ökas det. Adolphen som gossebarn sattes från början till tjugu. Och den siffran
har jag aldrig velat ändra.”12 Varför ingen ändring? I von Hanckens bokföring
är allt bedömt efter marknadsvärde, men att den älskade och efterblivne sonen
i omvärldens ögon inneburit en förlust vill han inte vidgå.
Frågan om vinst och förlust återkommer i skildringen av von Hanckens sociala, ekonomiska och moraliska konkurs kort före hans död. Vid dödsbädden
uppenbaras allt – den lagsökte och utfattige von Hancken hade aldrig några
pengar i den stulna börsen. Inför samtliga närvarande tvingas han erkänna
att där endast låg ett skuldbrev, utställt på Adolphen. I brist på medel har von
Hancken lånat och förbrukat sin sons morsarv. På Carlander gör händelsen
ett outplånligt intryck, och vad han minns är den ångerfulle von Hanckens
fysiska likhet med rövaren på korset. Den nåd som skänks rövaren i Markusevangeliets skildring av Jesu korsfästelse återklingar sedan i beskrivningen av
hur von Hanckens son och dotter sörjer sin älskade ”pappakrake”. I Carlanders
skildring lämnar von Hancken livet förfuskad och utblottad men viss om att
vara förlåten av sina barn och rik på kärlek.13
I skarp kontrast mot denna minnesbild ställs fru von Hanckens förberedelser av hemresan från Iglinge. Hon vänder sig raskt till Tomson, vilken
nu är den ende som kan hjälpa familjen med pengar. Om den döende von
Hancken har kommit till insikt om sitt etiska värde, är hustrun mer upptagen
av sociala valörer och ekonomiska realiteter. Hon beordrar Tomson att betala
11. Ibid., s. 103.
12. Ibid., s. 104.
13. Carlanders tolkning tycks ligga rätt nära Bergmans egen uppfattning om vikten av att
inse den egna maktlösheten och skala fram sitt ”människovärde”. Se Sverker R. Ek,
”Marionettspel. En studie i Hjalmar Bergmans experimenterande dramastil”, Kring
Hjalmar Bergman, red. Sverker R. Ek, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1965, s. 151.
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deras skulder på orten, skaffa en matsäck inför resan till Wadköping, ”där
priserna lär vara hiskeliga”, samt ”likvidera” de olika beställningar hon gjort
av traktens kloka gummor. Men det är inte allt:
Vidare skall han skänka brunnsgumman en riksdaler och varje badgumma
däröver tjugofyra skilling från kapten von Hanckens, så att det inte sägs
trasherrskap på vår rygg av det gemena packet. Vidare skall han sätta någonting bättre på och begiva sig till Ömo prästgård, där han framför våra
oblischanger och komplimanger samt säger att brunnen bekommit oss förträffligt, fast von Hancken dessvärre blott har det saliga att vänta.14

Det är med bred pensel som Bergman målar upp denna kontrast mellan etiska
och monetära värden. Oförmedlat ställs von Hanckens värde som människa
och far mot makans försök att rädda familjens sociala anseende. Den revalvering av familjen hon genomdriver är endast möjlig med hjälp av Tomsons
likvida medel, och hon gör det genom att erbjuda dottern till den högstbjudande friaren.15 I varje fall är detta den bild som långt senare förmedlas oss
av den försmådde och medellöse friaren Carlander. Tomson var en gång hans
rival, och det var dennes förmögenhet som slutligen fällde avgörandet.
Den ovan citerade scenen är ett ovanligt gott exempel på Bergmans blick
för de ekonomiska drivkrafterna i människors liv, men den visar också på den
ambivalens man ofta finner i hans texter vad gäller penningens funktion. I
Herr von Hancken visas hur den moderna penningekonomin kan befria människan från det gamla ståndssamhällets rigida indelning av människor i olika
valörer. Under några veckor har von Hancken nämligen de likvida medel som
krävs för att han ska kunna definiera sitt individuella värde som han själv vill.
Men denna ekonomiska frihet, som hos von Hancken också innebär en form
av estetisk frihet, är ändå inte allt – först när pengarna är slut förmår han rätt
uppfatta sitt etiska värde som älskad far till sina barn.
Samma ambivalens präglar fru von Hanckens försök att rädda familjen
undan en sedan länge hotande social marginalisering, vilket ju sker till priset
av en offrad ungdomskärlek. Transaktionen befriar visserligen familjen från
den moderna penningekonomins nedvärdering men snärjer samtidigt Nora.
Den förbehållslösa kärlek som hon visar sin far kan aldrig komma hennes
14. Bergman, 1952, s. 291f.
15. Temat kärlek och ekonomi undersöks av Gunnar Qvarnström i ”Hans nåds pengar”,
Hjalmar Bergman Samfundet Årsbok 1975, s. 57–69.
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make till del, kan man förmoda, utan kommer alltid att vara förbunden med
en känsla av skuld. Just detta närgångna intresse hos Bergman för vad penningen gör med människor – i såväl positiv som negativ mening – gör det
angeläget att se närmare på det tidiga 1900-talets diskurs om individ, samhälle
och ekonomi.

Inte bara sparbankschefens son
Bergmans blick för de ekonomiska drivkrafterna i människolivet har ofta diskuterats med hänvisningar till hans biografi. Man anför till exempel det psykologiskt komplicerade förhållandet till fadern som var bankdirektör i Örebro
eller de ekonomiska drivkrafterna bakom Bergmans eget äktenskap. Ibland
leder detta till värderande resonemang om att Bergman aldrig förmådde frigöra sig från synsätt som var betingade av hans klasstillhörighet, uppväxt eller
psyke.16 Få forskare har behandlat det monetära intresset hos Bergman i en
större idéhistorisk kontext. Men det är värt att försöka – där man tidigare har
talat om återkommande motiv eller en viss tematik med ekonomisk anknytning hos Bergman kunde man då betrakta honom som delaktig i en samtida
diskurs om den ekonomiska grundvalen för den moderna människan som
individuellt och socialt fenomen.
Bergman är ju mycket konsekvent i sina analyser av vad penningen gör
med människor, och det finns förmodligen ingen text av honom där romanfigurernas ekonomiska förhållanden inte spelar en framträdande roll.17 Det
gör det möjligt att läsa hans texter som tidiga skildringar av hur penningen i
luhmannsk mening har avancerat till ett dominerande medium för mänsklig
kommunikation i det moderna samhället. I det här sammanhanget är det alltså
inte längre Bergmans väl dokumenterade intresse för psykologins klassiker
som öppnar hans texter för en fördjupad diskussion, utan snarare de monetära
frågeställningar som återfinns i den samtida sociologin. Inte minst gäller detta
de undersökningar av den moderna penningekonomin och dess inverkan på
mänsklig samvaro som den tyske sociologen Georg Simmel presenterade i en
rad verk i början av förra sekelskiftet.18 Hans teorier om förhållandet mellan
16. Se till exempel Sven Delblanc, ”Clownen i labyrinten. Kring några motiv i Bergmans
prosa 1924–1930”, Hjalmar Bergman Samfundet Årsbok 1975, s. 9–30.
17. Se Linder, 1940, s. 115.
18. Simmel aktualiseras kort i Jan Balbierz, ”Det är inte alls någon självbiografi”. Hjalmar
Bergmans roman Jag, Ljung och Medardus som självbiografisk text, Skrifter utgivna av
Hjalmar Bergman Samfundet nr 14, Örebro: Hjalmar Bergman Samfundet, 2003, s. 24ff.
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penningen och framväxten av den moderna individualiteten, magistralt sammanfattade i hans Philosophie des Geldes från 1900, fick också stor uppmärksamhet i samtiden.
I fokus för Simmels intresse står den västerländska penningekonomins
utveckling från medeltiden och framåt. Hans tes är att denna förlöper analogt
med den västerländska individualismens utveckling, och han följer en rörelse
från det gemensamma ägande som kännetecknade ätten, byn och hushållet
med dess svagt utvecklade individbegrepp till det enskilda ägande som kännetecknar det moderna samhället med dess utpräglade individualism. Denna
utveckling är dock inte odelat positiv, menar Simmel. Genom penningen har
den moderna människan visserligen befriats från den sociala inklusionens
krav – en inklusion som tilldelade henne en utifrån definierad identitet – men
den naturliga värderelativismen i det moderna samhället hindras samtidigt
av att penningen har kommit att uppfattas som en allom given konstant i alla
sammanhang, hävdar Simmel.19 Individens frihet från banden till människor,
plikter och ting har därmed vunnits till priset av ett starkare beroende av
något så obeständigt som penningen själv.20 Tragiken i vår kultur är den att
penningen av många inte uppfattas som en väg till större individuell frihet
utan snarare som ett mål i sig.
Orsaken till denna utveckling ser Simmel i det faktum att penningen är
bliven det dominerande medel med vilket vi uppfattar och uppskattar olika
former av värden, ja det medel med vilket vi överhuvudtaget varseblir tingens
och människornas relation till varandra.21 Denna värdering är naturligtvis en
kulturell konstruktion och säger ingenting om tingens ontologiska status.
Simmel anför också en rad andra värdesystem i vilka tingen kan ha sin ordning
– till exempel religiösa, etiska eller estetiska världar – och även om penningen
blivit den viktigaste formen av ”växelverkan mellan människor” är dess värld
alltså bara en av flera möjliga.
Sådana frågeställningar är centrala också för Hjalmar Bergman, och en
förnyad läsning mot bakgrund av Simmels teorier kan utan tvivel bidra till en
bättre förståelse för hans diktade värld och vad den vill säga oss. Som resultat
av en sådan läsning kommer Bergman väl inte att framstå som någon politiskt medveten författare, men förmodligen skulle han få en annan aktualitet
19. Georg Simmel, Philosophie des Geldes, i Georg Simmel. Gesamtausgabe, Band 6, red. Otthein Rammstedt, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989 [1900], s. 591.
20. Ibid., s. 429.
21. Ibid., s. 593.
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– också i vår globaliserade värld fortsätter ju penningekonomin att upplösa
traditionella samhällsformer och traderade värderingar, utan att för den sakens
skull föreskriva några nya. Också idag känner vi av oron vid Iglinge brunn.
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