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Z

achris Topelius berättar i sina Självbiografiska anteckningar hur
han som ung redaktör för Helsingfors Tidningar hösten 1845 förklarade att han, i likhet med den då mycket populäre Eugène Sue, skulle
kunna skriva en ”ryslig novell” trots att han själv levde under ”de
lyckligaste och gladaste förhållanden”.1 Resultatet blev novellen
”Bruden”, som publicerades i tidningen 5.5-6.5. l846. Ett tidigare försök i samma genre är ”Askonsdagsbruded” (HT 15.4.1843; trots titeln
är bruden inte huvudperson i någondera berättelsen). Här koncentreras
intresset på ”skurken”, en rik kapten med dåligt rykte, som under sitt
bröllop får budet att elden är lös på hans gård. Då han åker dit i släde
över svag is, tycker han sig se flera personer vilkas död han bär skulden till sitta i släden och tynga ner den, och släden sjunker faktiskt ner
i sjön. Även i ”Bruden” är det fråga om ett gammalt brott som måste
sonas, men ”Bruden” är en mycket kusligare berättelse. Enligt Vasenius hade Topelius fått uppslaget till den under sitt besök på hospitalet
för sinnessjuka i Kronoby sommaren 1837, där han hade sett en flicka
vid namn Lotta Lenning.2 I sin dagbok uttrycker Topelius sin fasa över
det ”svarta, smutsiga, mörka” huset samt över dessa ”varelser, hos
hvilka endast gestalten erinrade om något menskligt”.3 Detta ickemänskliga drag liksom det vansinniga skrattet som Topelius lägger
märke till återfinns hos huvudpersonen i ”Bruden”. På samma person
syftar dikten ”Lotta Lennings vaggvisa” (l846). Annars är berättelsen
en litterär fantasi.
Topelius menar själv att ”Bruden” är ”det grymmaste han någonsin
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skrivit,”4 och det är sant att novellen kan betecknas som rena skräckromantiken. Novellens Lotta Lenning har i sin ungdom blivit bedragen av sin fästman och mist förståndet. Mannen hade tagit hand om
hennes dotter. Nu, tjugo år senare, har Lotta rymt från dårhuset i Kronoby samma dag som dottern Cecilia firar bröllop i faderns gård. För
att hämnas på den otrogne mannen och få tillbaka sitt barn rövar hon
bort Cecilia, som promenerar ensam i parken. Lotta Lenning hittas i
närheten några dagar senare, men Cecilia är spårlöst försvunnen. Tolv
år senare rymmer Lotta igen, och nu hittar man henne i de ödsliga källarvalven av gårdens forna huvudbyggnad, där hon ömt sjungande
vaggar i sin famn ett benrangel med krans och krona på huvudet.
Berättelsen är inte en genreparodi, som man – även med tanke på dess
tillkomsthistoria – kunde frestas att tro. Men Topelius har medvetet använt flera av skräckromantikens klichéer: ett gammalt brott, en vansinnig kvinna, en oskuldsfull, bortrövad brud, ett förfallet källarvalv, ett
benrangel... Slutscenen överträffar nästan motsvarande scen i M.G. Lewis’ berömda roman The Monk (1795), där Lorenzo i ett gravvalv hittar
en utmärglad, vid väggen fastkedjad kvinna, som trycker liket av sitt nyfödda barn till sitt bröst.5 Ovanligt är att den unga flickan förföljs av sin
mor, som älskar henne och inte förstår att hon dödat henne. I parkscenen
borrar hon sina vassa klor i Cecilias vita nacke och krossar henne under
sin tyngd mot jorden – vilket onekligen påminner om en våldtäktsscen.
Lotta Lenning skildras med både medlidande och avsky.
Starka skräckeffekter förekommer även i andra berättelser som Topelius publicerade i sin tidning, speciellt på 1840-talet, och som inte
har upptagits i hans Samlade Skrifter. En av de i detta sammanhang
intressantaste novellerna är ”En natt och en morgon” (HT 4.1125.11.1843); situationen och den kvinnliga huvudpersonen har förmodligen gett Topelius uppslaget till romanen Pastorsvalet i Aulango
(1867). ”En natt och en morgon” är både en makaber skräckromantisk
berättelse och en spännande brottmålshistoria. En ung präst anländer
till en dyster prästgård för att sköta tjänsten efter den nyss avlidne kyrkoherden. Efter en fasansfull ”spöknatt” i den avlidnes sängkammare
och ett sällsamt möte med hans somnambuliska dotter, den femtonåriga Beata, börjar prästen misstänka att kyrkoherden blivit mördad. Han
låter gräva upp liket (varvid han själv hjälper till) och får sina onda
aningar bekräftade av läkaren. Under den följande rättegången riktar
sig misstankarna mot flera personer, men lösningen är överraskande.
Prästen har förälskat sig i den fromma, eteriska Beata, som under sina
”magnetiska tillstånd” ser ut som en madonnabild eller som en ”för-
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klarad ängel”. Hon bekänner att hon dödat sin älskade far för att befria
honom från jordelivets bekymmer och lotsa honom till himmelriket.
Lika litet som Lotta Lenning förstår Beata vad hon gjort.
Det är alltså två av den romantiska litteraturens idealgestalter, modern och den oskuldsfulla jungfrun, som Topelius låter begå de mest
ohyggliga brott. De moraliska bedömningarna vacklar, kärleken dödar, människan styrs av det undermedvetnas farliga makter.
Å andra sidan finns bland Topelius tidningsnoveller även sådana,
där typiskt romantiska teman behandlas i en raljant och humoristisk
ton: dubbelgångaren i ”Dubbelmannen” (HT 10.5–24.5.1843), gravens gåta i ”Vikingens graf” (HT 3.5.1849); den sistnämnda berättelsen innehåller likväl allvarliga reflexioner över ”människosjälen i dess
förirringar”, dvs. sinnessjukas fixa idéer.

”En demonisk tjusning”
Ända från barndomen hade Topelius känt en stark dragning till det
”underbara”, det irrationella. Vasenius och Nyberg redogör för hans
intresse för folklig övertro, mystik och psykiska abnormiteter.6 De
nämner också flera författare (bl.a. Scott, Bulwer, Schiller) som han
kan ha fått vissa mystiska motiv från. Som barn slukade han rövarromaner, och till hans favoritförfattare hörde Almqvist och Victor Hugo,
hos vilka skräckromantiska drag inte saknas. Topelius utsagor om
dessa författare karakteriserar hans egen författarpersonlighet. Det är
symptomatiskt att han försökte övervinna sin förkärlek för Victor
Hugo, utan att dock riktigt lyckas. Om Hugo heter det i dagboken
1.12.1833: ”Victor Hugo är en verkelig mästare i konsten att måla fantasiens rysligaste foster, det har jag vid läsningen af ‘En dödsfånges
sista stunder’ – insett”.7 Senare berättar han att han varit ”stor beundrare af Hugo” ”efter läsningen av Han d’lslande” (Hugos mest skräckromantiska verk), samtidigt som han konstaterar att han nu ”ej kan tåla
Victor Hugo mer” (l8.9.1836).8 Hans senare kritiska omdömen om
Hugo i dagboken mildras dock av lovord som gäller dennes stil (t.ex.
l3,12.1838 om Hernani). Det förefaller troligt att den unge studenten,
då han i Helsingfors kommit under Runebergs inflytande, började se
kritiskt på Hugo, som mästaren så skarpt fördömde.9 Topelius kritiserar i HT ”den franska skolans rys-gräs- och fasligheter” (i en recension av A. Blanches roman Vålnaden 25.11.1847). Men ännu i ett brev
till Runeberg 1855 bekänner han litet skamset att han ändå inte helt
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Vilande över lugna vattendjup, som på R. W. Ekmans idylliska porträtt, uppfattas Topelius vanligen.
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lyckats ändra sin smak: ”den karlen (Hugo) har en demonisk tjusning,
man har svårt att bli honom kvitt”.10
Sig själv betraktade den unge Topelius åtminstone tidvis som en romantisk, kluven hjälte med dystra passioner och en dunkel skuldkänsla. Till fästmön Emilie skriver han: ”Ofta i lifvet – ha stormarna och
oron lockat mig med demonisk tjusning” (samma uttryck som han använder om Hugo!) och han omnämner ”allt det vilda, dystra och stormiga, som stundom gömt sig under min svarta sidenväst”.11 Det är fråga om farlig, bortträngd sexualitet (kanske ”Hangola”-episoden).
Dessa känslor får ett patetiskt uttryck i några dikter: ”En sommarnatt i
skogen”, ”Demonen”, ”Irrskenet på heden”.12

Den litterära bakgrunden
Den så kallade skräckromantiken har betecknats som ett uttryck för
den ”mörka” eller ”negativa” romantikens existentiella ångest.13 Enligt en fransk forskare uppstår den på 1700-talet ”på upplysningstidens skuggsida – och har sin grund i den hemliga panik som plågar
känslosamma själar”, men är i själva verket en fortsättning på en äldre
tradition.14 Den engelska ”gotiska” romanen (Walpole, Radcliffe, Lewis, Maturin) utspelar sig gärna under medeltiden; dess kanske viktigaste element är miljön, som Eino Railo kort och gott betecknar som
”spökslottet”.15 Den tyska motsvarigheten, ”der Schauerroman”, bygger kanske i högre grad på psykologiska effekter (t.ex. E.T.A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels). I Frankrike gav både den engelska
och den tyska skräckromantiken samt revolutionstidens fasor impulser
åt den s.k. ”roman noir” (som i sin extrema form kallades ”le roman
frénétique”); senare, omkring 1840, uppstod en ny romantyp vars
främsta representant var Eugène Sue och som kännetecknas av att den
är förlagd i samtiden och förenar samhällskritik med en spännande intrig. Ingredienser från skräckromantiken ingår ofta i den historiska romanen. I scenkonsten fick den skräckromantiska romanen en motsvarighet i melodramen.16
Skräckromantiken uppträder givetvis inte alltid i renodlad form, och
till skillnad från den egentliga, historiska gotiken kan man tala om
”gotisk sensibilitet” som en tendens eller en dimension i litteraturen.17
Enligt Judith Wilt har den gotiska romanen starkt påverkat inte bara
1800- och l900-talens stora ”entertainers”, till vilka hon räknar Scott,
Dickens och systrarna Brontë, utan också den ”stora traditionen” som
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representeras av Jane Austen, George Eliot och D. H. Lawrence.18
Skräckromantiska berättelser fick en stor popularitet och de började
under förra hälften av 1800-talet publiceras som följetonger i pressen.
Ett villkor för genrens långa blomstring var alltså den nya tidningsläsande borgerliga publiken.
Då den svenska romanlitteraturen på 1830- och 1840-talen började
konkurrera med översättningslitteraturen, tog man hänsyn till publikens krav på spännande underhållning men också på samtidsskildring
och samhällsdebatt. Yvonne Leffler, som har skrivit en avhandling om
skräckromantiken i svenska 1800-talsromaner, I skräckens lustgård,19
anser att den svenska arvtagaren till skräckromantiken kan betraktas
som en hybridform, som mest liknar tidens populära franska roman.
Det är ”en äventyrs- eller familjeroman med skräckromantiska inslag”. Den mest renodlade svenska skräckromantiken i prosaform finner Leffler hos Almqvist.
Yvonne Leffler gör alltså en skillnad mellan 1) den egentliga
skräckromanen, som alltid är baserad på mysteriet och följer vissa
konventioner vad gäller person- och miljöteckningen, och 2) romanen
med skräckromantiska inslag, som hon beskriver på följande sätt: det
gäller att ”berättartekniken i bärande scener eller avsnitt är spänningsskapande och uppmanar till känsloengagemang samt att skräckromanens genrekonventioner utnyttjas vad gäller person- och miljöskildringen”.20 Däremot behöver intrig och komposition i en roman av denna typ inte vara baserad på mysteriet och dess tema behöver inte falla
under något av skräckromanens grundteman.

Skräckromantik i finländsk tappning
Ett flertal av Topelius berättelser, både romaner och noveller, kan räknas till den blandform som Leffler kallar berättelser ”med skräckromantiska inslag”. Bland de historiska romanerna präglas särskilt
Ljungars saga av skräckromantiska element, men de återfinns här och
där i Fältskärns berättelser samt i Stjärnornas kungabarn. De är mer
eller mindre framträdande i flera av de berättelser som är förlagda i
samtiden eller i ett nära förflutet. Topelius, som publicerade en stor
del av sina verk som följetonger, tog givetvis hänsyn till publikens
förväntningar. Han kunde anta att hans läsare var förtrogna med den
gotiska traditionen – liksom de finländska gårdsägarna kände till den
romantiska stilens krav. Berättaren förklarar i ”Bruden”:
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Emellertid funnos af den gamla byggnaden flera lemningar qvar, grundvalar
och vidsträckta källare, öfver hvilkas igengrusade hvalf tät löfskog vexte. I ett
land, hvilket, liksom vårt, lider brist på miner af fästen och slott, nöjer man sig
med anspråkslösare fornlemningar, och Varialas ägare sågo derföre ej ogerna,
att de förfallna hvalfven gåfvo denna del af parken ett romantiskt utseende,
hvarför de ock läto dem stå.

Även i litteraturen gäller det att anpassa tidens trender till de inhemska
förhållandena. Topelius tar upp gängse motiv, handlingsmönster och
persontyper, som han med större eller mindre framgång införlivar med
den finländska miljön. Han betonar ibland sambandet mellan sitt verk
och en litterär tradition: detta är mycket tydligt i Gröna kammarn i
Linnais gård, som både alluderar på och tar avstånd från den tyska
skräckromantiken, samt i Vernas rosor, en bisarr, heterogen berättelse
med inslag från sagan, äventyrsromanen, skräckromantiken, genreparodin.21 I Gröna kammarn tjänar de skräckromantiska inslagen syftet
att konkretisera ett aktuellt tema (adelns ställning i samhället). Detta
gäller också om Pastorsvalet i Aulango, som riktar kritik mot kyrkan.
I Det gyllene spöket är temat pengars makt över människans själ; i
Gamla baron på Rautakylä är det fråga om den gustavianska tidens
goda och dåliga sidor.
Topelius hade en skarp blick för vardagslivets detaljer, och de
skräckromantiska inslagen blandas hos honom med livfulla, ofta humoristiska skildringar av miljöer som läsarna lätt kände igen.

Handlingen
Även om det inte är fråga om något direkt mystiskt eller ”övernaturligt”, baseras intrigen gärna på en hemlighet, särskilt ett brott som har
begåtts i det förflutna – antingen av någon av de handlande personerna
eller av en tidigare generation – och som måste sonas på berättelsens
nu-plan. En persons gåtfulla förflutna är ett typiskt spänningsskapande
element i skräckromantiken. En vanlig ingrediens är ovissheten om
hjältens rätta börd (Gröna kammarn i Linnais gård, Vernas rosor; i
den sistnämnda romanen förekommer motivet ”bortbytta barn”). I
Gamla baron på Rautakylä gäller det för gamla fru Drakenhjelm att
skaffa fram sin vigselattest för att bli erkänd som den hon är.
Det hör till mönstret att man ofta kommer hemligheten på spåren
genom en ”embedded story”, en berättelse i berättelsen, som framförs
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antingen av huvudpersonen eller av någon annan, gärna en man eller
kvinna av folket, som lämnar luckor i sin redogörelse (Holming i Gröna kammarn, Jack och Rebecka i Vernas rosor, Margit i Det gyllene
spöket, skjutskarlen och Josua i Pastorsvalet i Aulango). Berättelsen
kan också vara skriftlig (ett dokument som hittas av hjälten: Gröna
kammarn i Linnais gård).
Kompositionen bygger i stor utsträckning på kontraster. Positiva
och negativa personer står mot varandra, liksom trygga och farliga
miljöer. Stämningen växlar, ljusa och mörka scener följer på varandra.
I Vernas rosor beskrivs denna plötsliga förändring med en grotesk liknelse, som har till syfte att uttrycka överraskning och fasa:
Göran kände något liknande den känsla, som en vandrare erfar när han mitt i
en förtjusande trädgård plötsligt ser i mullen framför sig den lilla runda armen
utav ett mördat barn. (SS 18,226)

Sällsamma eller kusliga situationer förekommer, t.ex. spökscenerna i
Linnais, mordförsöken i Gamla baron på Rautakylä, de nattliga upptäckterna i Pastorsvalet i Aulango. Det hör givetvis till saken att dessa
scener utspelar sig nattetid.
Till de spänningsskapande medlen hör att kommande händelser anteciperas – genom en spådom (Gröna kammarn i Linnais gård, Gamla
baron på Rautakylä) eller en sömngångerskas visioner (”En natt och
en morgon”, Pastorsvalet i Aulango). Berättaren kan stegra spänningen genom att avbryta en händelsekedja och övergå till att följa andra
personers förehavanden; detta är givetvis ett vanligt grepp i följetonger.
Enligt Yvonne Leffler är det utmärkande för skräckromanen att gåtans lösning, som ger intellektuell tillfredsställelse, inte är det centrala: det viktiga är att få läsaren att engagera sig på det emotionella planet.22 Detta är också fallet i Topelius berättelser. Berättaren kommenterar gärna händelserna, ibland i en patetisk eller sentimental ton,
ibland med mild humor.

Miljön
Miljön i berättelserna är en finländsk variant av det engelska ”spökslottet”. Det mest traditionstrogna slottet finns, naturligt nog, i Ljungars saga, en dyster berättelse om en släktfejd på 1500-talet, som inne-
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håller fantastiska element. Ljungars är en gammal byggnad av granit
och tegel, omgiven av en mur, en fors och en vallgrav. I det labyrintiska slottets torn sitter slottsfrun som låter sina offer försvinna ner i
fangelsehålan. Där finns även en underjordisk gång med klaustrofobisk atmosfär. Ljungars bildar en genuin bakgrund till romanens blodiga och tragiska händelser.
Modernare motsvarigheter till det gotiska slottet skildras i Vinterkvällar: den gamla herrgården i Gamla baron på Rautakylä, Gröna
kammarn i Linnais gård och Vernas rosor (där stället heter Nattsjö)
samt den förfallna österbottniska gården i Det gyllene spöket och
prästgården i Pastorsvalet i Aulango.23 I den sistnämnda berättelsen
får även den gamla kyrkan en symbolisk betydelse: under pastorsvalet
rasar golvet och flera personer ramlar ner i gravarna under kyrkan;
den unga prästen vågar slå sönder kyrkans dörrar och fönster för att
rädda människorna. – Denna slutna miljö bildar en kontrast till de
öppna landskap som skildras inledningsvis.
En utomstående anländer till gården (gärna efter en svår färd i snöstorrn), där en fara hotar antingen honom eller någon annan och där
gästen snart kommer husets hemlighet på spåren. Beskrivningen av
huset är alltid konkret och detaljerad.
Tiden materialiseras här: det förflutna gömmer sig i de hemliga
rummen. Huset speglar också invånarna på olika sätt. T.ex. gamla baron på Rautakylä, en av den gustavianska tidens salongshjältar, lever i
en miljö som är en blandning av trasor och lyx. Huvudbyggnaden på
Linnais är en hybrid av olika stilar, som saknar identitet, alldeles som
familjen Littow (som inte vet om att dess adelskap inte är äkta).
Gästen kommer till det hemliga rummet genom obebodda, unkna,
kalla rum eller genom en lönndörr eller en vindeltrappa till övre våningen. Trappan är ett viktigt element i skräckromantikens byggnader.
Vägen till hemlighetens gömställe innebär en vandring i tiden, kanske
även en färd till det omedvetnas djup.
Romanens struktur motsvarar husets: det innersta rummet har sin
motsvarighet i ”berättelsen i berättelsen”. Dessa historier som utspelar
sig i det förflutna har en mera skräckromantisk atmosfär än romanens
nu-plan. På nu-planet behandlas särskilt kärlekstemat på ett rätt idylliskt sätt, men i de infogade berättelserna finns något av den erotiska
laddning som brukar känneteckna skräckromantiken. Det är fråga om
förbjudna passioner, paranoid svartsjuka, mord och självmord. I
Ljungars saga ingår en berättelse om släktens anmoder, en nunna som
brutit sitt klosterlöfte och fött en oäkta son. Ett gammalt brott påverkar
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de nu levandes öden. Den brottslige (ofta en fadersgestalt) får själv
lida, men de oskyldiga måste räddas och få upprättelse.
I gårdarna lever man ett slags dubbelliv som avspeglas i huset. Det
bästa exemplet är Nattsjö i Vernas rosor. Motsatsen mellan vitt och
svart, ljus och mörker har en symbolisk betydelse. Verna möter den
oväntade gästen i det vitmålade husets övre våning, i ”tvenne täcka,
ljusa, behagliga rum” (SS 18,204), men till straff för att hon släppt in
en man stänger hushållerskan in denna ”lokattens unge” i ”ett litet,
helt mörkt rum, svartklätt från golv till tak” (SS 18,227-228), som påminner om en grav. Vernas sinnessjuke far, som både älskar och hatar
sin dotter, lever mest instängd i ett halvmörkt rum, där han roar sig
med att skjuta på ett porträtt av sin hustrus presumtive älskare. (Även
älskaren har blivit vansinnig och hans familj håller honom gömd i ett
fängelseliknande rum.)
Prästgården i Aulango avspeglar den nyss avlidne prostens liv från
två olika sidor. Från det praktfulla arbetsrummet smyger sig den unge
prästen genom en lönndörr och en trappa till övre våningen, där han
hittar det stängda, hemliga rummet, som tjänar som fängelse åt prostens barn. Rummet är smutsigt, fullt av damm, mögel och spindelväv;
väggar och möbler har en dyster brun färg. Hela rummet är en bild av
sadistisk barnfientlighet, och dess inverkan på de tre barnen har också
varit fatal: en flicka har blivit sinnessjuk, en annan sömngångare, och
gossen är en vanskapt krympling:
... en liten, nästan klotformig,
hade människoskapnad, stirrade
fåniga blickar. (SS 18,272)

hopkrympt och eländig varelse,
mot honom med yrvakna, av

som knappt
förskräckelse

Pastorn konstaterar senare att dessa barn var ”mindre än – vildar. De
kände föga av människors sed, de kände blott dunkla drifter” (SS
18,29). I likhet med Lotta Lenning har de olyckliga nästan förvandlats
till djur eller monster.24
I Det gyllene spöket bildar det hemliga rummet en överraskande
kontrast till det övriga huset: det representerar lyxen och skönheten i
Sten Halms annars så asketiska hem. Halm är en kluven människa och
huset är en bild av hans liv och karaktär.25
Miljön avspeglar alltså människors dubbelhet och motsatsen mellan
livets räta och aviga sida. På Linnais, Nattsjö och Aulango prästgård
finns bakom fasaden ett fängelse där man försöker förkväva livets
krafter – främst sexualiteten, kvinnans frihetslängtan, barnets vitalitet.

Topelius och skräckromantiken 17

Naturen spelar som sig bör en stämningsskapande roll. Den hotande
stämningen förstärks av skildringar av en månljus natt eller en vild
snöstorm; även åskväder bjuder på lämplig symbolik. Nattsjö är ”en
sjö med ovanligt svart vatten” som ”glänste fram över okända djup”
(SS 18,195). I den korta berättelsen ”Toholampi” i Sägner i dimman
skildras likaså en liten bottenlös ödemarkssjö ”med ovanligt svart vatten”, vid vars strand en vansinnig man fiskar efter sin brud, som på ett
fasansfullt sätt drunknat där. Det djupa svarta vattnet är en bild av själens mörka djup, kanske också av tiden eller döden.

Personerna
Skräckromanen har ett fast persongalleri, som enligt Leffler består av
skurken, hjälten, hjältinnan och den onda kvinnan samt av olika bipersoner; bland dessa betonar Leffler ”sanningsbärarens” och ”sanningsbekämparens” roller, medan övriga bipersoner vanligen är ”ställföreträdande för antingen huvudpersonen eller motståndaren”.26 Detta
schema påminner om Greimas’ bekanta aktantmodell: hjälten (subjekt), hjältinnan (objekt), motståndaren, medhjälparen (roller som givetvis kan fördubblas), dessutom ”avsändaren” och ”mottagaren”, vilka ofta måste tolkas som abstrakta principer.
Hos Topelius förekommer alla dessa roller i olika kombinationer,
men inte alla på en gång. T.ex. i Vernas rosor finner vi skurken = kapten Mörk, hjälten = Göran Ros, hjältens medhjälpare = Jack och doktor Ekströmer, hjältinnan = Verna; Rebecka förvandlas från motståndare till medhjälpare, från sanningsbekämpare till sanningsbärare eller
rättare till sanningens avslöjare. Vernas döda mor, som ”berättelsen i
berättelsen” handlar om, är en tvetydig figur: hon är ”objekt” men har
också drag av den ”onda kvinnan” (farlig skönhet och attraktivitet).
Dessutom finns i denna berättelse en ”avsändare”, generalskan, som
ger Ros i uppdrag att ”befria en skön prinsessa”.
I personskildringen spelar utseendet en stor roll, det utgör ett tecken
på personens karaktär.
Hos Topelius kan den onda kvinnan även överta skurkens roll som
hjältens motståndare; men hon uppträder inte som hjältinnans rival.
Hon kan också smida sina ränker tillsammans med en manlig skurk.
Den mest traditionsenliga ”onda kvinnan” hos Topelius är den stolta
fru Ursula i Ljungars saga, som står i förbund med den brutale herr
Sten. Hon forskar i stjärnorna och tror på sin talisman, hon drivs av
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hämndlust och starka ambitioner, och då hon inser sitt nederlag
spränger hon sig själv och sitt slott i luften. Hennes gestalt ger upphov
till ”vidskepliga sägner”:
Hon var en högväxt och ståtelig fru om knappast trettio år, med ramsvart rikt
hår, starkt böjd örnnäsa och ett par bruna ögon, vassa som svärdsuddar. – – –
och man anade snart, att under denna kalla, högdragna yta bodde starka passioner, vilka det icke var rådligt att komma för nära. (SS 17,24)

Hon är alltid klädd i svart sammet och hennes ridklänning är ”prydd
med ett eldrött skärp och bandrosor av samma färg i ärmarna”.
Hos de onda människorna – både kvinnor och män – fäster man sig
just vid den skarpa blicken och den svarta färgen, vilka tyder på mörka
passioner.
I Vinterkvällar finner man mer prosaiska, borgerliga varianter av
den onda kvinnotypen. I Gamla baron på Rautakylä och i Pastorsvalet i Aulango förekommer en äldre hushållerska – alltså en person av
en lägre samhällsklass än huvudpersonerna – som med alla medel eftersträvar högre social status. Båda har varit erotiskt attraktiva och har
vissa yttre drag gemensamma med den aristokratiska kvinnliga demonen: svart hår, mörka, skarpa, blixtrande ögon (hos hushållerskan i
Aulango prästgård är de dock skelande). Även de två olyckliga och
otrogna hustrurna i Gröna kammarn och Vernas rosor är svarthåriga,
sensuella skönheter, ”törnrosor och eld” (SS 18,279). Detta är för övrigt samma drag som Topelius i ungdomsdikterna ger sin demoniska
fresterska.
Den onda kvinnan handlar aktivt och hänsynslöst, men hon är inte
ensam om att bära skulden. Personerna är inte alltid entydigt goda eller onda. I Gamla baron på Rautakylä utgör Lisettes moderskärlek ett
försonande drag, som gör henne till en borgerlig Lucrezia Borgia.
Gamla baron har begått en brottslig handling i sin ungdom, men på
gamla dagar väcker han i sin förnedring läsarens medlidande.
Den manliga skurken uppträder i en schablonmässig gestalt redan i
den tidiga berättelsen Vedergällningens dag (HT 19.9-28.10.1846),
som är förlagd till Helsingfors. Skurken, en rysk furste, har slösat bort
sin egendom på spel och utsvävningar och försöker genom utpressning och mord komma åt sin före detta hustrus pengar. Hans karaktär
röjer sig i hans yttre väsen: han har ett ”brunt, ärrigt och vidrigt utseende”, men i likhet med de kvinnliga demonerna har han också ”blixtrande ögon” och ”eldkolsblickar”. Hans ”häftighet gränsar till vansin-
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ne”, han har något djuriskt i sitt väsen och är ”hemfallen åt otyglade
passioner”; typiska egenskaper hos den romantiska skurken.
Det finns även en komisk variant av typen: den baltiske greven i
Gröna kammarn i Linnais gård. Även han försöker sig på utpressning,
men det finns ingenting av romantisk demoni hos honom, och han blir
helt prosaiskt utkastad ur huset. Det egentliga brottet har begåtts av Jacob von Littow som, tyngd av sin skuldkänsla, har efterlämnat en
skriftlig bekännelse; han är en tragisk gestalt.
Tragisk är också den svartklädde kapten Mörk i Vernas rosor, som
plågar både sig själv och sina närmaste, och som även är inblandad i
Anjala-affären. Hans gestalt är ”mörk som oktobernatten”; han ”måste
i sin ungdom ha varit skön, men av en skönhet som injagar fruktan”.
Hans ”skarpa och dystra” ögon röjer människohataren (SS 18,232).
En renodlad men prosaisk skurk är pastor Idegran i Pastorsvalet i
Aulango, vars yttre varken motsvarar hjältens eller läsarens förväntningar: han är en ”värdig gubbe” som gömmer sin skurkaktighet under
en skenhelig yta. När skurkens motiv inte är en besinningslös passion,
är det, som i det här fallet, en strävan efter denna världens goda – ett
uttryck för den själviskhet och materialism som för Topelius framstår
som den värsta synden. – I Det gyllene spöket, där rollfördelningen
avviker mest från schemat, har huvudpersonen ärvt både sin fars passion för guld och hans neuros, han får själv lida för sina gärningar,
men ångrar sig och vill sona vad han brutit.
I de historiska romanerna är givetvis även skurkarna präglade av sin
tid. Den demoniska munken – fader Hieronymus i Fältskärns berättelser – tillhör den gotiska romanens favoritgestalter. I Stjärnornas kungabarn består det skräckromantiska inslaget främst av den hemlighetsfulla onda riddaren Götz, en historisk person som Topelius ger nästan
mytiska dimensioner. Han identifieras med den röda ryttaren i Uppenbarelseboken, som sprider krig, skräck, blod och fasa över jorden.
En av aktanterna i den skräckromantiska berättelsen är ”den förföljda jungfrun”, som brukar räddas av hjälten. Hjältinnan är i regel passiv, osjälviskt älskande och oskyldig, nästan asexuell. Hos Topelius är
hon inte ”den onda kvinnans” rival. En rivalitet finns dock mellan
systrarna Anna och Ringa på Linnais, trots att båda är ”goda” flickor.
Anna har vissa av den onda kvinnans yttre drag, hon är svarthårig och
mörkögd, en erotiskt medveten skönhet, medan Ringa är blond, barnslig och yster. Anna ”förföljs” av den baltiske greven som friar till henne; men ingen av systrarna känner till den fara som i form av farfarsfaderns bekännelse hotar deras sociala ställning.
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Förföljda eller fängslade jungfrur är Verna i Vernas rosor och Allfrida i Pastorsvalet i Aulango. Båda är hjälplösa, passiva och psykiskt
abnorma; hos båda finns trots deras oskuld något litet mystiskt, litet
oroväckande. Allfrida är ljushårig (ett tecken som borde tyda på en lidelsefri natur); den fromma mörderskan Beata i ”En natt och en morgon” – ett första utkast till Allfrida – är brunett. Hos Verna understryks å ena sidan hennes barnslighet och hennes ”graciösa”, ”luftigt
fina” väsen, å andra sidan har hon sin mors ”blåsvarta hår” och ”stora
mörkglänsande ögon” (SS 18,199-200). Dessa flickor gör ett förbryllande intryck på mannen, kanske för att de står på gränsen mellan barn
och kvinna: de är omedvetna om sin kvinnlighet och uttrycker sina
känslor på ett okonventionellt sätt.
Men hjältinnan kan också vara av en helt motsatt typ, såsom den
praktiska, orädda och djupt religiösa Lisu i Det gyllene spöket, eller
Lotten i Rautakylä, som genom sin sinnesnärvaro lyckas tämja den
onda kvinnans son som vill mörda henne. Om båda gäller vad Yvonne
Leffler säger om hjältinnan i en av Emilie Flygare-Carléns romaner,
att hon har fått sådana egenskaper – viljestyrka, handlingsförmåga,
självkänsla – som i allmänhet utmärker den onda kvinnan.27
Hjälten följer inte heller något allmänt mönster – det finns inte ens
alltid någon egentlig hjälte i berättelsen. Prästen som hjältinnan i Rautakylä gifter sig med är mera en medhjälpare än en räddare. Närmast
den klichéartade hjälten kommer Göran Ros i Vernas rosor, men hans
roll framstår ibland i parodisk belysning, och det är inte han som befriar den ”fångna prinsessan”. Typiska drag hos honom är ensamheten,
melankolin, oförvägenheten samt hans gåtfulla börd. Vissa av hjältens
kännetecken finns hos arkitekten i Gröna kammarn i Linnais gård,
trots att han är en praktisk rationalist, en den nya tidens man. Även
han söker sin identitet. Han får uppleva spökscener och kämpa mot
onda krafter, men kampen förs helt på det moraliska planet, och hans
seger består i att han avstår från att avslöja släktens hemlighet, som
den spökande ”sanningsbäraren” har låtit honom få vetskap om.
Den unge nitiske pastorn med den ljusa pannan i Pastorsvalet i Aulango spelar en hjälteroll – han räddar både den förföljda flickan och
sin församlings själar. I motsats till flera andra berättelser slutar denna
roman inte med ett giftermål. Herrens tjänare ryggar tillbaka både för
Allfridas alltför ohämmade tillgivenhet och för sina egna känslor.
Hjältens medhjälpare i denna roman är en teatralisk gestalt, zigenare
och fängelsekund, som medverkar i flera skräckscener. Han står på en
högre moralisk nivå än hela den anständiga församlingen. Gott och
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ont är inte alltid självklara begrepp i Topelius värld. I Pastorsvalet i
Aulango framträder den sociala kritiken särskilt starkt: allt privat ont
har sitt ursprung i det moraliska fördärvet hos prästerskapet och den
bildade klassen i allmänhet. Även i andra verk påverkas personernas
beteende av samhällsförhållandena. Därigenom får Topelius berättelser en viss likhet med den franska populärromanen.
Den viktigaste skillnaden mellan dessa berättelser och den egentliga
skräckromantiken är kanske den, att personerna hos Topelius – på ett
par undantag när – inte känner sig som hjälplösa offer för en hotande,
hemlighetsfull makt. De förmår handla själva och har möjlighet att
ändra sin situation.
Topelius skapar alltså variation i rollgalleriet och förser ofta aktanterna med individuella egenskaper, även om de saknar psykologiskt
djup. De goda personerna är inga abstrakta dygdemönster, och skurkarna har ibland tragiska drag som förtjänar medlidande. Det är klart
att alla personer inte heller passar in i rollschemat.

Själens nattsida
Vi har sett att Topelius var intresserad av onormala psykiska tillstånd.
Han skildrar flera sinnessjuka eller svårt neurotiska personer, monomaner behärskade av en fix idé som utvecklas till passion – från Lotta
Lennings moderskärlek till kapten Mörks svartsjuka eller Hans och
Sten Halms guldbegär som leder till hallucinationer och hysteriska anfall.28
Psykiska störningar kan också få till följd att jagets gränser suddas
ut. Den dövstumma Verna lever i en gåtfull förening med sina rosor;
hon upplever även sambandet mellan olika sinnen på ett mystiskt sätt.
Sömngångerskan Allfrida lever i ett slags symbios med sin döda mor
och förutspår kommande händelser i sömnen; sedan hon räddats av
prästen börjar hon leva sitt liv genom honom.
Även tillfälliga onormala tillstånd gör personlighetens gränser flytande. I Stjärnornas kungabarn har de tre huvudpersonerna sällsamma
psykiska upplevelser: de sjunker i dvala och känner sig förenade med
universum: stjärnan ”flyter” in i dem och tolkar deras tankar. I den
ovannämnda korta berättelsen Vedergällningens dag tycker sig den
brottslige fursten i ett tillstånd av stor utmattning uppleva att hans själ
frigör sig från hans kropp och betraktar hans tidigare liv.
Barn har ibland hos Topelius mystiska själsförmögenheter som vux-
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na saknar. I sagan Stjärnöga ser den lilla flickan genom väggar och
tak och läser de vuxnas tankar.
En speciell art av sinnessjukdom representeras av häxorna. Men deras sjukdom får en förklaring genom den grymhet de har utsatts för,
och Topelius låter dem protestera mot samhällets orättvisa. Häxan på
Ljungars, vars dotter har rövats bort och våldtagits av herr Sten, öser
förskräckliga förbannelser över honom och hans likar. Hon tror sig stå
i förbund med naturkrafterna. Den mest imponerande häxan hos Topelius är Valborgs mor i Hertiginnan av Finland; även hon tror att hon
kan befalla över stormen och blixten samt dessutom frambesvärja kriget, som skall förinta Åbo med alla dess borgare. Hon vill hämnas sin
mor, som blev bränd på bål som häxa. I en äkta skräckromantisk scen
står den spöklika, urgamla, blinda dvärgkvinnan på en hög kulle och
talar till himlen och havet; i den följande scenen dansar hon vilt med
en brinnande eldbrand i handen inne i sin koja samtidigt som hon
hänger sig åt storslagna undergångsfantasier:
– – ja, ja, då skola vi göra oss en glad dag, när Åbo brinner i alla fyra hörnen
och landet sjunker i havet och tjock is lägger sig över domkyrkan allt upp till
tornspiran (SS 7,59).

En liknande gestalt förekommer i Fältskärns berättelser: den rasande
häxan Inkeri, som under stora ofreden profeterar på kyrkogården i
Åbo (SS 10,175-178). 1600-talshäxan Svarta Jane skildras däremot
inte som sinnessjuk. Då häxorna själva tror på sin trollkraft, lyckas de
eventuellt suggerera denna tro på omgivningen.29
Dessa kvinnliga furier och anarkister representerar en aspekt av den
mänskliga naturen som annars inte kommer till uttryck hos Topelius.
I berättelsen Trollkarlens dotter (HT 23.4-31.5.l845) är det fråga
on en finsk schaman (”tietäjä”), som faller i extas (”faller i klyftan”,
som Topelius översätter ”langeta loveen”), ett tillstånd som hans dotter beskriver så här: ”... att bortdö från denna sinneverld och sända sin
själ så fri som en fågel under skyn att spana förborgade ting”. Men den
manliga schamanen uttrycker ingen protest mot samhället; han är den
givna härskaren i sin närmaste omgivning.
Givetvis finns i de psykiskt abnorma personernas fantasier starka inslag av vidskepelse. Men även andra personer påverkas av sin tids
vantro. Detta är särskilt påfallande i Ljungars saga, där skräckvisionerna framställs såsom produkter av personernas fantasi, av deras
omedvetna impulser. Elementen, eld, vatten och luft deltar i männi-
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Den rasande häxan Inkeri profeterande på kyrkogården.
Larssons illustration till en utgåva av Fältskärns berättelser.

Carl

skornas strider. Elden representerar aggressiva drifter, våld och förbjuden sexualitet. Ljungars källa har ett mystiskt samband med släktens blod och torkar ut sedan den siste Ljungars mist livet. En mystisk,
luftig gestalt, Ljungars vita flicka, visar sig för alla huvudpersoner och
påverkar deras öden: även hon är en reflex av deras egna föreställningar. I denna roman ger Topelius en psykologisk förklaring till vidskepelsen: Vad människorna under en viss epok tror på, det är verklighet för dem. Topelius vill bekämpa ”vantron”, som ännu under hans
tid levde kvar i Finland. Men han menar också att poesin står i stor
skuld till ”allt det underbara, mystiska, vidunderliga, öfvernaturliga”.30
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I stort sett är de rent övernaturliga elementen sällsynta hos Topelius
– det till synes mystiska brukar få en naturlig förklaring.
I Sägner i dimman finns ett par kusliga berättelser baserade på lokala sägner. De har ett tragiskt slut och händelserna förblir delvis oförklarliga. ”Toholampi” har redan nämnts. I ”Beckbrännaren, som alltid
kom överst” berättas det om en djävul i människohamn och ett lik som
simmar överst i beckkitteln och inte får ro i graven. ”Den evige studenten” är en allegorisk berättelse om konflikten mellan vetenskap
och religiös tro. Jag-berättaren ser i den tvåhundraåriga huvudpersonen (som liknas vid Faust och vid den vandrande juden) en både bisarr
och tragisk gestalt och menar att ”gengångare är han alltid och väcker
hos oss en hemlig känsla av fruktan” (SS 22,70).
Dessa berättelser hör till dem som publicerades för första gången i
Helsingfors Tidningar på 1840-talet. Det är i dessa tidiga, korta berättelser som de grällaste effekterna förekommer. Men de skräckromantiska inslagen och intresset för själslivets dunkla djup utgör en väsentlig aspekt av Topelius verk. Även om ordningen blir återställd till slut
och de positiva krafterna segrar, vittnar dessa mörka drag om de hotande underströmmar som döljer sig under den topelianska idyllen.
Detta gäller även hans syn på samhället, vars avigsidor han kritiserade särskilt i sina tidningsartiklar, men också i sina fiktiva verk.

Isen brister
En bild, en scen upprepas ofta hos Topelius. I ”Bruden” finner man
följande liknelse:
– – att det för översten och hans barn varit bättre att åka öfver bristande is med
bråddjup under, än så som nu åka med kärlekens lycka inuti och vanvettets hat
bakpå deras ilande vagn. (HT 25.4.1846)

I ”Askonsdagsbruden” konkretiseras idén: skurken kör ned sig i isen
och drunknar. Mången annan skurk får också sitt rättmätiga straff på
detta sätt, t.ex. pastorn och hushållerskan i Pastorsvalet i Aulango.
Den mest imponerande varianten av denna scen finns i Fältskärns berättelser: det är skildringen av tåget över Bält, då isen brister under
Gustaf Bertelskölds häst och han försvinner i djupet. Undergången lurar under den glatta ytan.
Sådana scener kan möjligen spåras tillbaka till ett barndomsminne,
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som Topelius berättar i en av sina ”Hågkomster”: ”En skolresa”. Som
skolpojke åker han i släde med sin faster från Nykarleby till Uleåborg.
Skjutskarlen tar genvägen över en havsvik, men kör vilse i snöyran
och kvällsmörkret. Plötsligt ser de en hisnande syn:
– – fullmånen trädde fram i hela sin glans och belyste en ändlöst vid horisont
med det öppna havet rakt framför oss, knappt tvåhundra alnar framför vår släde. Våg efter våg slog glittrande i månskenet med försilvrade toppar mot iskanten. Det var icke skogens sus, det var havets dån som varnat oss i vår säkra
färd mot undergången. (SS 24,366)

Skjutskarlen vänder om, släden hamnar i flödvatten, men de räddar sig
i sista stund. Efter den besvärliga resan kommer man äntligen till
Uleåborg. Där väntar en ”glad, hjärtlig aftonmåltid”, under vilken
skolpojken tycker sig åter höra ”det förfarande dystra bruset av ett hav
som vi ej kunde se och som varje ögonblick kunde öppna sig under
våra fötter”. Men det var bara ”det sakta, vänliga sorlet av ett kokande
tekök” (SS 24,369). Ännu under natten drömmer han dock om den
farliga situationen. I den kontrast som scenen rymmer kan man se en
symbol för den topelianska världsbilden. Visserligen beskriver Topelius verk till största delen den värld där den borgerliga adertonhundratalsidyllens tekök vänligt sorlar. Men på många ställen hör man också
det hotande bruset av livets förrädiska, djupa vatten.
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NOTER
Topelius 1922, 113. – Topelius hade publicerat i Helsingfors Tidningar en
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den ohyggligaste verklighet”. (”Drömmen”, HT 15.6-19.6.1844) – I den litet tidigare publicerade skämtsamma berättelsen ”Månskenet på klippan” (HT 25.5.1844)
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2
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Lex. Hume 1974, 109-127.
14
Virolle 1972, 139.
15
Railo 1925.
16
Walter Scott påpekar: ”the species of romance, which Mrs. Radcliffe introduced, bears nearly the same relation to the novel that the modern anomaly entitled
a melo-drama does to the proper drama”. Båda påverkar läsaren genom att framkalla fruktan. (Scott 1824, omtryckt i Sage 1990, 56.)
17
Savolainen 1990, 17.
18
Wilt 1980, 5.
19
Leffler 1990.
20
Leffler 1990, 52-54.
21
Jag har behandlat bl.a. dessa romaner i min artikel om intertextualitet hos
Topelius (Lehtonen 1990).
22
Leffler 1990, 32-33,.
23
Jfr Lehtonen 1984.
24
Här finns kanske en anknytning till historien om det olyckliga hittebarnet
Kaspar Hauser (jfr Klinge 1991, 209).
25
Jfr Lehtonen 1986, 94-96.
26
Leffler 1990, 30-31.
27
Leffler 1990, 66.
28
I Fältskärns berättelser (trettonde berättelsen) skildras en vansinnig guldmakare, doktor Martin, men han är alkemist och eftersträvar inte mammon utan makt
över naturen.
1
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Walter Scott gjorde en skillnad mellan tre typer av häxor och häxeri i litteraturen: ”– real witchcraft – the Ipsissimus Diabolus – or an impostor, or the halfcrazed being who believes herself an ally of condemned spirits, and desires to be
so”, och fann den sistnämnda ”a sublime subject” (Parsons l964,145). Topelius
häxor är av den sistnämnda typen.
30
”Trollpackorna i Uleåborg”, HT 1.4.1846. – Jfr Vasenius 1927, 289.
29
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